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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 353/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’actuació de la Direcció General de la Inspecció de Treball 
davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treballadors en 
llurs reivindicacions
Tram. 250-00342/09
Adopció p. 17

Resolució 354/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aplicació del Decret 164/2010, de regulació dels habi-
tatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09
Adopció p. 17

Resolució 355/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
els recursos per a la vigilància i el control de les condicions 
de treball i la lluita contra la sinistralitat laboral
Tram. 250-00406/09
Adopció p. 17

Resolució 356/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les actuacions de vigilància i prevenció de la contamina-
ció de les platges i les zones de bany interiors
Tram. 250-00509/09
Adopció p. 18

Resolució 357/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions per a garantir la continuï tat i la producció de 
Sharp a Sant Cugat del Vallès i sobre el nou expedient de 
regulació d’ocupació
Tram. 250-00510/09
Adopció p. 18

Resolució 358/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la dinamització social i econòmica de les comarques 
properes a la central nuclear Ascó I
Tram. 250-00517/09
Adopció p. 18

Resolució 359/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’adaptació del nombre d’accions de formació ocupacio-
nal del Servei d’Ocupació de Catalunya a les necessitats del 
mercat laboral
Tram. 250-00558/09
Adopció p. 19

Resolució 362/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a 
l’activitat surera
Tram. 250-00242/09
Adopció p. 19

Resolució 363/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup de tre-
ball encarregat d’elaborar la normativa europea sobre el vi 
ecològic i sobre la incorporació del tap de suro com a tipus 
de tap preferent
Tram. 250-00243/09
Adopció p. 19

Resolució 364/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 

Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i 
sobre les inspeccions de captures il·legals
Tram. 250-00233/09
Adopció p. 20

Resolució 365/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a la protecció del llentiscle
Tram. 250-00363/09
Adopció p. 20

Resolució 366/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, 
relatiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 250-00385/09
Adopció p. 21

Resolució 367/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la introducció de mesures de racionalització dels horaris la-
borals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
Tram. 250-00598/09
Adopció p. 21

Resolució 368/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del 
Vallès
Tram. 250-00378/09
Adopció p. 21

Resolució 369/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09
Adopció p. 22

Resolució 370/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults 
a Girona
Tram. 250-00426/09
Adopció p. 22

Resolució 371/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’un nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont 
Major, de Girona
Tram. 250-00427/09
Adopció p. 22

Resolució 372/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la zona 
2 i d’un institut al sector de Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09
Adopció p. 22

Resolució 373/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de 
Girona
Tram. 250-00429/09
Adopció p. 23

Resolució 374/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot a 
la zona de Montilivi, de Girona
Tram. 250-00430/09
Adopció p. 23

Resolució 375/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’adscripció dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bones-
valls a la Secció d’Institut Begues
Tram. 250-00446/09
Adopció p. 23
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Resolució 376/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova, de 
Cervelló
Tram. 250-00448/09
Adopció p. 24

Resolució 377/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un nou institut a Mollet del Vallès
Tram. 250-00496/09
Adopció p. 24

Resolució 378/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut Medi-
terrània, del Vendrell
Tram. 250-00513/09
Adopció p. 24

Resolució 379/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou institut de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00526/09
Adopció p. 25

Resolució 380/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres d’ampliació i de reforma de l’Es cola Teresa 
Godes i Domènech, del Montmell
Tram. 250-00550/09
Adopció p. 25

Resolució 381/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de la segona fase de les obres de l’Escola Parc del 
Saladar, d’Alcarràs
Tram. 250-00589/09
Adopció p. 25

Resolució 382/IX del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 2/2011, pel qual es modifica el text 
refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 i s’estableix un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, 
adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 203-00002/09
Adopció p. 26

Resolució 383/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen dos senadors que han de representar la 
Generalitat al Senat
Tram. 280-00002/09
Adopció p. 26

1.15. Mocions

Moció 52/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política sanitària
Tram. 302-00079/09
Aprovació p. 26

Moció 53/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política universitària
Tram. 302-00081/09
Aprovació p. 27

Moció 54/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00083/09
Aprovació p. 27

Moció 55/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 302-00085/09
Aprovació p. 28

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge
Tram. 300-00094/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’agricultura 
i la ramaderia
Tram. 300-00095/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la interna-
cionalització de l’empresa catalana
Tram. 300-00096/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les mesures econò-
miques
Tram. 300-00097/09
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a 
les persones amb discapacitat
Tram. 300-00098/09
Substanciació p. 29

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2011, referent a l’Entitat Metropolitana del Transport, cor-
responent al 2008
Tram. 258-00013/09
Coneixement de l’Informe p. 29

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2011, referent al Compte general de les corporacions lo-
cals, corresponent al 2009
Tram. 258-00015/09
Coneixement de l’Informe p. 29

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell que estableix normes aplicables als pagaments directes 
als pagesos en virtut dels règims d’ajuda inclosos al marc de 
la Política agrícola comuna
Tram. 295-00082/09
Coneixement de la proposta p. 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels 
productes agrícoles
Tram. 295-00083/09
Coneixement de la proposta p. 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural per mitjà del 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural
Tram. 295-00084/09
Coneixement de la proposta p. 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica el Reglament (CE) 73/2009 del Consell pel 
que fa a l’aplicació dels pagaments directes als pagesos el 
2013
Tram. 295-00085/09
Coneixement de la proposta p. 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell 
pel que fa al règim de pagament únic i suport als viticultors
Tram. 295-00086/09
Coneixement de la proposta p. 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la polí-
tica agrícola comuna
Tram. 295-00087/09
Coneixement de la proposta p. 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 3/02008 del Consell, 
sobre accions d’informació i de promoció dels productes 
agrícoles al mercat interior i a països tercers
Tram. 295-00088/09
Coneixement de la proposta p. 30
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els mercats d’instruments financers, pel qual es 
modifica el Reglament relatiu als derivats OTC, les entitats 
de contrapartida central i els registres d’operacions
Tram. 295-00091/09
Coneixement de la proposta p. 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2004/109/CE, sobre 
l’harmonització dels requisits de transparència relatius a la 
informació sobre els emissors els valors dels quals s’adme-
ten a negociació en un mercat regulat, i la Directiva 2007/14/
CE de la Comissió
Tram. 295-00092/09
Coneixement de la proposta p. 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a les operacions amb informació privilegiada i la 
manipulació del mercat (abús de mercat)
Tram. 295-00094/09
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les sancions penals aplicables a les operacions amb 
informació privilegiada i la manipulació del mercat
Tram. 295-00095/09
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 2006/126/C del Parlament Eu-
ropeu i del Consell pel que fa als permisos de conducció que 
incloguin les funcions de la targeta de conductor
Tram. 295-00098/09
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els estats financers anuals, els estats financers con-
solidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses
Tram. 295-00101/09
Coneixement de la proposta p. 31

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipotecària 
de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09
Debat de totalitat p. 31
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 31

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans 
a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’insti-
tut Mediterrània del Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09
Retirada p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
construcció d’un institut a Torrelles de Llobregat (Baix Llo-
bregat) i la constitució d’una comissió de seguiment del 
compliment d’aquesta resolució
Tram. 250-00522/09
Rebuig p. 32

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les bales de goma i altres instruments antiavalots 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 252-00004/09
Rebuig p. 32

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes perquè l’Administració sigui efici-
ent i viable
Tram. 302-00080/09
Rebuig p. 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les caixes d’estalvis
Tram. 302-00082/09
Rebuig p. 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació
Tram. 302-00084/09
Rebuig p. 32

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 33

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 33

Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 200-00013/09
Debat de totalitat p. 33
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel GP 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa i pel SP de Solidaritat Catalana per la Independència p. 33
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini per a proposar compareixences p. 33

Projecte de llei de modificació de la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 200-00016/09
Text presentat p. 33
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple p. 35

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 200-00017/09
Acord del Ple p. 35
Tramitació pel procediment d’urgència p. 35
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusiva-
ment amb text alternatiu p. 35

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Debat de totalitat p. 35
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini per a proposar compareixences p. 35
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Proposició de llei de transparència i accés a la in-
formació pública
Tram. 202-00019/09
Pròrroga del termini per als treballs de la ponència p. 35

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09
Presentació p. 36

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

3.10.10. Control dels decrets llei

Decret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel qual es 
modifica el text refós de la Llei de protecció dels animals 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i s’es-
tableix un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l’ac-
tivitat tradicional de cant durant l’any 2011
Acord de tramitació com a projecte de llei p. 36

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la 
Generalitat al Senat

Procediment per a elegir dos senadors
Tram. 280-00002/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre 
l’elegibilitat dels candidats p. 37

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a la independència 
d’Escòcia
Tram. 250-00631/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’escola d’Almenar i la inclusió del projecte en els pressu-
postos del 2012
Tram. 250-00657/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic
Tram. 250-00658/09
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una con-
vocatòria de subvencions per a entitats amb projectes de 
lluita contra la pobresa
Tram. 250-00659/09
Esmenes presentades p. 38

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona
Tram. 250-00671/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona, i sobre el compliment dels acords relatius als es-
tudis d’educació secundària en aquesta ciutat
Tram. 250-00672/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Consell de la Policia de Catalunya
Tram. 250-00745/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del servei 
d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00746/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’ingrés de les recapta-
cions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya i sobre la 
defensa dels insubmisos fiscals
Tram. 250-00747/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pro-
teccions acústiques i l’adopció de mesures mediambien-
tals a l’autopista C-32, al pas per l’Escola Rosa Sensat, del 
Masnou
Tram. 250-00748/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el restabliment de ser-
veis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 250-00751/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’exigència a Ficosa 
d’una justificació per a l’expedient de regulació d’ocupació 
temporal de l’antiga planta de Sony de Viladecavalls i sobre 
la concreció del seu pla de reconversió industrial
Tram. 250-00752/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP 
Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00753/09
Presentació p. 45

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 45
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 46

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les bales de goma i altres instruments antiavalots 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 252-00004/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 152) p. 47

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política sanitària
Tram. 302-00079/09
Esmenes presentades p. 47
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes perquè l’Administració sigui efici-
ent i viable
Tram. 302-00080/09
Esmenes presentades p. 49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política universitària
Tram. 302-00081/09
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les caixes d’estalvis
Tram. 302-00082/09
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00083/09
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació
Tram. 302-00084/09
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 302-00085/09
Esmenes presentades p. 56

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00024/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 58

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del vuitantè aniversari del reconeixement del sufragi femení
Tram. 401-00024/09
Lectura en el Ple p. 58

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 72/IX, so-
bre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00064/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 74/IX, sobre 
la implantació de trens adaptats per a persones amb mobili-
tat reduïda al servei de rodalia i regional
Tram. 290-00066/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 75/IX, so-
bre el millorament del transport públic entre l’Alt Penedès i 
Tarragona
Tram. 290-00067/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 76/IX, so-
bre el millorament del servei de transport de viatgers per 
carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 290-00068/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

Control del compliment de la Resolució 77/IX, sobre 
la continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i la reserva 
pressupostària per a dotar el Fons per a la regularització i 
millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00069/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 78/IX, sobre 
les actuacions per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell 
la resolució del 12 de gener de 2010 de l’Agència Catalana 

de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la 
llera del riu Anoia
Tram. 290-00070/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 79/IX, so-
bre la licitació i l’adjudicació de les obres de la carretera N-2 
entre Sils i Maçanet de la Selva i sobre la gratuïtat temporal 
del peatge de l’autopista AP-7 entre Sarrià de Ter i Maçanet 
de la Selva
Tram. 290-00071/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

Control del compliment de la Resolució 82/IX, so-
bre la construcció d’una rotonda al carrer del Molí, a Flix 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 290-00074/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

Control del compliment de la Resolució 83/IX, so-
bre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sis-
tema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors 
de la mobilitat
Tram. 290-00075/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

Control del compliment de la Resolució 84/IX, so-
bre les mesures per a la reducció de la contaminació i el 
millorament de la mobilitat i la seguretat viària
Tram. 290-00078/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 112/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2010, referent a 
l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent als exer-
cicis 2006 i 2007
Tram. 290-00102/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 114/IX, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2010, referent a la 
gestió dels concerts educatius del Departament d’Educació, 
corresponent al curs 2008-2009
Tram. 290-00104/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 115/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 36/2010, referent a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, corresponent 
al 2009
Tram. 290-00105/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 116/IX, so-
bre les vacants de personal de la residència La Mercè, de 
Tarragona
Tram. 290-00106/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 117/IX, so-
bre el millorament de l’accessibilitat i la facilitació de l’ús 
dels caixers automàtics
Tram. 290-00107/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 118/IX, so-
bre la convocatòria de la comissió mixta de seguiment del 
desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència
Tram. 290-00108/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 123/IX, so-
bre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la 
retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3
Tram. 290-00113/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 125/IX, so-
bre el projecte de construcció del nou edifici de l’Escola Me-
diterrània de Barcelona
Tram. 290-00115/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 126/IX, so-
bre el sistema d’accés a la universitat
Tram. 290-00116/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71
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Control del compliment de la Resolució 127/IX, so-
bre la construcció de l’Institut de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 290-00117/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 128/IX, so-
bre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el 
Ripollès i el Solsonès
Tram. 290-00118/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 129/IX, so-
bre l’inici de les obres de la primera fase de la construcció 
de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 290-00119/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 130/IX, 
sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 290-00120/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 131/IX, so-
bre l’ampliació de l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilator-
rada (Bages)
Tram. 290-00121/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 132/IX, so-
bre la designació de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com 
a institut de referència en cas de no construir-se l’institut 
escola de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre el garanti-
ment del servei de menjador
Tram. 290-00122/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 133/IX, so-
bre el projecte i la construcció del nou institut de Segur de 
Calafell (Baix Penedès)
Tram. 290-00123/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 134/IX, so-
bre el projecte de construcció i l’execució de les obres de 
l’Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva)
Tram. 290-00124/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 135/IX, so-
bre la construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llo-
bregat)
Tram. 290-00125/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 136/IX, so-
bre la construcció de l’institut escola de Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental)
Tram. 290-00126/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 137/IX, so-
bre el garantiment dels recursos materials i personals a l’Es-
cola Pontons, de Pontons (Alt Penedès), i sobre l’ampliació 
de la plantilla del centre
Tram. 290-00127/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 138/IX, so-
bre el finançament de les obres de construcció de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 290-00128/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 139/IX, so-
bre la construcció de la nova escola del Bruc (Anoia)
Tram. 290-00129/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 140/IX, so-
bre els ajuts per a la construcció del doble pavelló poliespor-
tiu del Bruc (Anoia)
Tram. 290-00130/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 141/IX, sobre 
la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 290-00131/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 142/IX, so-
bre l’oferta educativa a Manresa (Bages)
Tram. 290-00132/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 143/IX, so-
bre l’execució de les obres de la nova escola del barri Gòtic 
de Barcelona
Tram. 290-00133/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 144/IX, so-
bre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les 
indemnitzacions que perceben els jutges de pau
Tram. 290-00134/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 145/IX, so-
bre l’increment de mitjans per als casos de violència de gè-
nere i sobre la creació del jutjat de violència sobre la dona a 
Tarragona
Tram. 290-00135/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 147/IX, so-
bre el proveïment de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 290-00137/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 148/IX, so-
bre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 290-00138/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 149/IX, so-
bre la implantació de l’oficina judicial
Tram. 290-00139/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 150/IX, so-
bre el desenvolupament del programa e-justícia.cat i la im-
plantació de l’expedient electrònic judicial
Tram. 290-00140/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 151/IX, so-
bre la consignació de la partida pressupostària destinada 
als serveis d’assistència jurídica gratuïta i sobre el manteni-
ment d’aquests serveis
Tram. 290-00141/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 153/IX, so-
bre la posada en funcionament de la part nova de l’Hospital 
de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 290-00143/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84

Control del compliment de la Resolució 155/IX, so-
bre l’atenció de les emergències mèdiques a Ponts (Noguera)
Tram. 290-00145/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84

Control del compliment de la Resolució 156/IX, so-
bre la construcció d’un nou hospital a Tarragona
Tram. 290-00146/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 157/IX, so-
bre el manteniment i la consolidació del Servei de Cardio-
logia i de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de 
l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 290-00147/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 28/IX, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00028/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 86



5 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 196

SUMARI 7

Control del compliment de la Moció 29/IX, sobre 
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret 
a l’habitatge
Tram. 390-00029/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 87

Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les 
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebra-
cions d’èxits esportius
Tram. 390-00031/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 87

Control del compliment de la Moció 46/IX, sobre la 
política de salut
Tram. 390-00046/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 90

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’actuació po-
licial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00084/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

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
Tram. 354-00087/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb la consellera d’Ensenyament sobre l’ela-
boració de l’informe PISA corresponent al 2009
Tram. 354-00090/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

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’Administra-
ció de justícia
Tram. 354-00095/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el cessament del cap 
de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 354-00096/09
Sol·licitud i tramitació p. 91

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00746/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença del president de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya 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
Acord sobre la sol·licitud p. 91

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 Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00748/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença del president de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya 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
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posta 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
Acord sobre la sol·licitud p. 92

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
Tram. 352-00751/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

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 Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudici-
ament criminal
Tram. 352-00752/09
Retirada de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació 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. 352-00753/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Roser Bach i Fa-
bregó, directora de l’Escola Judicial del Consell General del 
Poder Judicial i magistrada de l’Audiència Provincial de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00764/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

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
Acord sobre la sol·licitud p. 92

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’en-
judiciament criminal
Tram. 352-00766/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

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 Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudici-
ament criminal
Tram. 352-00767/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posta 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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació 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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalu-
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nya 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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Manuel Cachón 
Cadenas, catedràtic de dret processal de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00773/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de l’Associació d’Amics 
de les Nacions Unides amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00774/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00775/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

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 mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00776/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

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 Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00777/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació 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
Acord sobre la sol·licitud p. 94

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 Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00779/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb rela-
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i 
el model del sistema sanitari
Tram. 356-00127/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre llur posicionament amb relació als 

ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 356-00128/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Co-
missió de Salut perquè informin sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00129/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 356-00130/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 356-00131/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 356-00132/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 356-00133/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Fòrum Català de Pacients davant la Comissió de Salut per-
què informin sobre llur posicionament amb relació als ajus-
tos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 356-00134/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00135/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb re-
lació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00136/09
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb re-
lació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00137/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00138/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la Co-
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missió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb 
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibili-
tat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00139/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya da-
vant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posiciona-
ment amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00140/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb rela-
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00141/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb rela-
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i 
el model del sistema sanitari
Tram. 356-00142/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 356-00143/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00144/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00145/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya da-
vant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicio-
nament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00146/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Unió de Consumidors de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00147/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Co-
missió de Salut perquè presentin les tasques acomplertes i 
expliquin els projectes de futur
Tram. 356-00186/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia per-
què 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. 356-00211/09
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de la jutgessa degana 
de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo-
bregat 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
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia perquè expliqui el seu posicionament amb rela-
ció 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
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín i Otto, 
president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, i d’altres representants davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informin sobre els criteris de la política de contracta-
cions de Televisió de Catalunya i de les emissores de ràdio 
de titularitat pública
Tram. 356-00214/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00215/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00216/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00217/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00218/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Satse Catalunya davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00219/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00220/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de CATAC-CTS-IAC davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00221/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè valori les pers-
pectives del curs 2011-2012
Tram. 356-00229/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99
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Sol·licitud de compareixença de representants del 
Sindicat de Facultatius Independents de Catalunya davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00232/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’Andreas Schleicher, 
responsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa 
per a l’avaluació internacional d’alumnes de l’Organització 
de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els ob-
jectius generals de l’Informe PISA i la valoració dels resultats 
obtinguts per Catalunya els darrers anys
Tram. 356-00233/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Prats, ca-
tedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius 
generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtin-
guts per Catalunya
Tram. 356-00234/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero, ca-
tedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius 
generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtin-
guts per Catalunya
Tram. 356-00235/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sec-
tor de la fruita dolça
Tram. 356-00236/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Francesc Homs i 
Molist, portaveu del Govern i secretari general de la Presi-
dència, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la política en matèria de mitjans de comunicació
Tram. 356-00238/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitat perquè infor-
mi sobre la situació de les escoles de música i de dansa 
municipals i les subvencions que reben del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 356-00246/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de la directora dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
els criteris de planificació i ús d’equipaments educatius a la 
província de Tarragona
Tram. 356-00247/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora ge-
neral de la Inspecció d’Educació, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi sobre els criteris del 
Departament d’Ensenyament pel que fa a les visites públi-
ques als equipaments educatius en època d’eleccions
Tram. 356-00248/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del secretari de Terri-
tori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre els acords assolits amb Ryanair per-
què aquesta companyia operi als aeroports de Reus i Girona
Tram. 356-00249/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament perquè 
informi sobre les polítiques de personal de l’Agència
Tram. 356-00250/09
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Buqueras 
y Bach, president de la Comissió Nacional per a la Racio-
nalització dels Horaris Espanyols, perquè informi sobre els 
objectius i les propostes de l’entitat
Tram. 356-00253/09
Sol·licitud p. 101

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política agrària comuna
Tram. 355-00054/09
Substanciació p. 101

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’elabo-
ració de l’informe PISA corresponent al 2009
Tram. 355-00070/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 101

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política pesquera comuna
Tram. 355-00071/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 101

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília sobre les bases del Pacte per a la infància
Tram. 355-00072/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 101

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

Compareixença del degà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00136/09
Substanciació p. 102

Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà 
de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universi-
tat Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00137/09
Substanciació p. 102

Compareixença de representants dels comitès de 
professionals i d’empresa de Televisió de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00138/09
Substanciació p. 102

Compareixença de representants dels comitès de 
professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00139/09
Substanciació p. 102

Compareixença del degà del Col·legi Professional 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00141/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00142/09
Substanciació p. 102

Compareixença de Miquel Bonastre, director de la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00145/09
Decaïment p. 102
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Compareixença de Jaume Serrats, periodista i ad-
vocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00147/09
Substanciació p. 103

Compareixença de Marçal Sintes, director del De-
partament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00148/09
Substanciació p. 103

Compareixença de Josep Gifreu amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00150/09
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Manuel Tresserras amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00151/09
Substanciació p. 103

Compareixença de la degana del Col·legi de Pu-
blicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00152/09
Substanciació p. 103

Compareixença dels degans de les facultats de 
periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00153/09
Substanciació p. 103

Compareixença dels degans de les facultats de co-
municació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00154/09
Substanciació p. 103

Compareixença de representants del Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00155/09
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Majó, exdirector general 
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00156/09
Substanciació p. 104

Compareixença de Rafael Jorba, exconseller del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00157/09
Substanciació p. 104

Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00158/09
Substanciació p. 104

Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00159/09
Decaïment p. 104

Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor 
de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 

2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00181/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de José Andrés Rozas, degà de 
la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00182/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Lluís Alonso González, catedrà-
tic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00183/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Núria Mas, professora d’eco-
nomia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00184/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Pedro Videla, professor d’eco-
nomia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00185/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00186/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00187/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença José Luis Martínez-Alonso Camps, 
professor de dret constitucional i ciències polítiques de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00188/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
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l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00189/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ci-
ències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00190/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00191/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00192/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00193/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00194/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00195/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00196/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00197/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, cate-
dràtic de dret constitucional i director de la Fundació De-
mocràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00198/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Francisco Longo Martínez, di-
rector de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’Esade, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00199/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic 
d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00200/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00201/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de 
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00202/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, pre-
sidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00203/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, di-
rectora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00204/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Carlos Losada Marrodán, pro-
fessor del Departament de Política d’Empresa d’Esade, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00205/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108



5 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 196

SUMARI 13

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller 
d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00206/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Josep Maria Vila i Redons, pre-
sident del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00207/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, 
soci director del Departament de Dret Públic i Urbanístic de 
PricewaterhouseCoopers, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00208/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, pre-
sident d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00209/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00210/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Joan Mauri i Majós, del Depar-
tament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00211/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00212/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 353-00213/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic 
de ciències polítiques i president d’Ivàlua, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 

legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00214/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Joat Henrich, president de l’As-
sociació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00215/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00216/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença del degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00217/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Ferran Huertas Colomina, di-
rector de la Business School de la Fundació Universitària 
Eserp i secretari del Consell Superior Europeu de Doctors i 
Doctors Honoris Causa, amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00218/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Lluís Alonso González, catedrà-
tic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 353-00219/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00220/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00221/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 353-00222/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00223/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00224/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00225/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00226/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00227/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de José Carlos Díez, economista 
en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00228/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IE-
SE Business School i del Departament d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00229/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE 
Business School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00230/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Jordi Galí, professor de l’IESE 
Business School i director del Centre de Recerca en Econo-
mia Internacional, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00231/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’Albert Marcet, professor de la 
London School of Economics and Political Science, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00232/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economis-
ta i professor associat d’economia de l’Escola Superior de 
Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00233/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica 
emèrita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 353-00234/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, cate-
dràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 353-00235/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00236/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Joan Tugores i Bes, catedràtic 
de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00237/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00238/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Procuradors de Tribunals de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 

la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 353-00239/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 353-00240/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

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’en-
judiciament criminal
Tram. 353-00241/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

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. 353-00242/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció 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’en-
judiciament criminal
Tram. 353-00243/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

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 Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00244/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

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. 353-00245/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 353-00246/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

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 rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enju-
diciament criminal
Tram. 353-00247/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Jesús María Silva Sán chez, ca-
tedràtic de dret penal i advocat penalista, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudici-
ament criminal
Tram. 353-00248/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Mercedes García Arán, catedrà-
tica de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00249/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, ca-
tedràtic de dret processal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
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Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00250/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar so-
bre l’experiència dels mòduls de participació i convivència al 
centre penitenciari Lledoners
Tram. 357-00040/09
Substanciació p. 114

Compareixença de la presidenta de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer - 
Girona davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
actuacions i els projectes de l’Associació en la lluita contra 
el càncer
Tram. 357-00050/09
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació d’Afrucat, As-
sociació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita 
dolça
Tram. 357-00177/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Escoles de Música davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a valorar les perspectives del 
curs 2011-2012
Tram. 357-00178/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Andreas Schleicher, responsa-
ble de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa per a 
l’avaluació internacional d’alumnes de l’Organització de Co-
operació i Desenvolupament Econòmic, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a explicar els objectius ge-
nerals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya els darrers anys
Tram. 357-00179/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Joaquim Prats, catedràtic de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a explicar els objectius generals de 
l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Ca-
talunya
Tram. 357-00180/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a explicar els objectius generals de 
l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Ca-
talunya
Tram. 357-00181/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Francesc Homs i Molist, porta-
veu del Govern i secretari general de la Presidència, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la política en 
matèria de mitjans de comunicació
Tram. 357-00182/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115
Substanciació p. 115

Compareixença d’Enric Marín i Otto, president de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els criteris de la 
política de contractacions de Televisió de Catalunya i de les 
emissores de ràdio de titularitat pública
Tram. 357-00183/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00184/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de la Unió Cata-
lana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressu-
postaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari
Tram. 357-00185/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00186/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00187/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00188/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de Comissions 
Obreres de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00189/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00190/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració General del Treball davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00191/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00192/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de CATAC-
CTS-IAC davant la Comissió de Salut per a explicar l’impac-
te de les reduccions pressupostàries en les condicions de 
treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00193/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants del Sindicat d’In-
fermeria davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, 
les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00194/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants del Consell d’In-
fermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00195/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de Satse Ca-
talunya davant la Comissió de Salut per a explicar l’impacte 
de les reduccions pressupostàries en les condicions de tre-
ball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00196/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117
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Compareixença de representants de Metges de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, 
les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00197/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 357-00198/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00199/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants del Sindicat de 
Facultatius Independents de Catalunya davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00200/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants del Fòrum Cata-
là de Pacients davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressu-
postaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari
Tram. 357-00201/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de la Coordina-
dora d’Usuaris de la Sanitat davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00202/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00203/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de la Unió de 
Consumidors de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00204/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 357-00205/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00206/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb 
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibi-
litat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00207/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants del Col·legi de Fi-
sioterapeutes de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00208/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00209/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les 
mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00210/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00211/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana de Municipis davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00212/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Comissió de 
Salut per a presentar les tasques acomplertes i explicar els 
projectes de futur
Tram. 357-00213/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre el possible deteriorament de 
la igualtat d’oportunitats entre els menors catalans
Tram. 357-00214/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i 
Ocupació al conseller de Territori i Sostenibilitat
Tram. 330-00021/09
Presentació p. 120

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei per la igualtat d’oportunitats en el 
sistema educatiu català
Tram. 202-00073/09
Obertura de la tramitació p. 120
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 353/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’actuació de la Direcció General de la 
Inspecció de Treball davant Yamaha per a 
vetllar pels drets dels treballadors en llurs re
ivindicacions
Tram. 250-00342/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Agència Ca-
talana d’Inspecció de Treball davant Yamaha per a vet-
llar pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions 
(tram. 250-00342/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i la nova esmena signada per tots els grups 
parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar, per 
mitjà de la Direcció General de la Inspecció de Treball, 
en qualitat d’autoritat laboral, davant l’empresa Yama-
ha per a vetllar perquè no es produeixi cap vulneració 
dels drets dels treballadors en el decurs de llurs legítimes 
reivindicacions pel manteniment de la producció i dels 
llocs de treball de l’empresa a Catalunya i per l’exigèn-
cia de plans econòmics i socials alternatius a l’eventual 
tancament.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 354/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació del Decret 164/2010, de re
gulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-

posta de resolució sobre l’aplicació del Decret 164/2010, 
de regulació dels habitatges d’ús turístic (tram. 250-
00395/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14662).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implementar 
els preceptes que estableix el Decret 164/2010, del 9 de 
novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic, per 
mitjà d’una nova proposta de regulació.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària La vicepresidenta en funcions
de la Comissió de presidenta de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Dolors Gordi i Julià

Resolució 355/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre els recursos per a la vigilància i el con
trol de les condicions de treball i la lluita con
tra la sinistralitat laboral
Tram. 250-00406/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la constitució de l’Agència Cata-
lana d’Inspecció de Treball i el desenvolupament del Cos 
de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball (tram. 
250-00406/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 14663).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els 
recursos humans i econòmics necessaris per a elaborar 
els programes adreçats a la vigilància i el control de les 
condicions de treball amb l’objectiu de lluitar eficaçment 
contra la sinistralitat laboral per part del personal tècnic 
habilitat.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas
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Resolució 356/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions de vigilància i prevenció 
de la contaminació de les platges i les zones 
de bany interiors
Tram. 250-00509/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el manteniment dels recursos 
per a netejar les aigües del litoral durant la temporada 
alta de turisme (tram. 250-00509/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15727) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16494).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar les actuacions que preveu el Programa de vi-
gilància i informació de l’estat de les platges i les zones 
de bany interiors mitjançant els serveis de la competèn-
cia de l’Agència Catalana de l’Aigua.

b) Continuar mantenint, en col·laboració amb tots els 
agents implicats, actuacions de prevenció en origen de 
la contaminació, que ajuden a disminuir la presència de 
residus al mar.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària La vicepresidenta en funcions
de la Comissió de presidenta de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Dolors Gordi i Julià

Resolució 357/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions per a garantir la continuï
tat i la producció de Sharp a Sant Cugat del 
Vallès i sobre el nou expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00510/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les actuacions per a garantir la 
continuïtat i la producció de Sharp a Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental) i sobre el nou expedient de regulació 
d’ocupació (tram. 250-00510/09), presentada pel Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència i pel Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les accions necessàries per a garantir la continuïtat de la 
planta i dels llocs de treball de l’empresa Sharp de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental). En aquest sentit 
l’insta a: 

a) Emprendre les accions pertinents davant la direcció de 
Sharp per a explorar conjuntament noves línies de pro-
ducció que garanteixin l’activitat futura.

b) Avaluar l’interès estratègic de l’empresa Sharp en els 
sectors de les energies renovables i de la il·luminació de 
baix consum de tecnologia LED.

c) Emprendre les actuacions pertinents per a fixar i am-
pliar l’activitat de recerca i desenvolupament de Sharp a 
Catalunya.

d) Exercir amb fermesa l’autoritat laboral davant les tra-
mitacions d’expedients de regulació d’ocupació tempo-
rals de Sharp a Catalunya.

e) Analitzar detalladament els comptes que presenti l’em-
presa en la tramitació de l’expedient de regulació d’ocu-
pació, especialment pel que fa al preu de les transaccions 
internes de la companyia entre plantes i filials de dife-
rents països.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Rafael Luna i Vivas

Resolució 358/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la dinamització social i econòmica de 
les comarques properes a la central nuclear 
Ascó I
Tram. 250-00517/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les llicències d’explotació i 
el tancament de centrals nuclears, l’impuls d’un pla de 
dinamització per a les comarques afectades pel tanca-
ment d’Ascó I i sobre altres mesures de tipus energètic 
(tram. 250-00517/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 16102), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16385) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16495).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar per 
la dinamització social i econòmica de les comarques 
properes a la central nuclear Ascó I amb l’objectiu d’in-
crementar-hi l’activitat econòmica i crear-hi ocupació.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 359/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adaptació del nombre d’accions de 
formació ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya a les necessitats del mercat la
boral
Tram. 250-00558/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 15, 23.11.2011, DSPC-C 180

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de 
cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 250-00558/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 17074).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar el 
nombre d’accions de formació ocupacional que es pres-
ten per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, per 
a ajustar l’oferta formativa a les necessitats del mercat 
laboral, detectades en la diagnosi del mercat de treball, i 
garantir que la finalitat d’aquesta oferta sigui la millora 
de l’ocupabilitat de les persones.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 362/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la certificació forestal de les suredes i 
sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 250-00242/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 6, 23.11.2011, DSPC-C 184

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de no-
vembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la certificació forestal de les suredes i 
sobre els ajuts a l’activitat surera (tram. 250-00242/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Facilitar i promoure la certificació forestal de les su-
redes.

b) Destinar ajuts a l’activitat surera, a l’espelagrinatge 
(primera lleva) i a la segona lleva.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Resolució 363/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió de l’Institut Català del Suro 
en el grup de treball encarregat d’elaborar la 
normativa europea sobre el vi ecològic i so
bre la incorporació del tap de suro com a ti
pus de tap preferent
Tram. 250-00243/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 6, 23.11.2011, DSPC-C 184

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de novembre 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’establiment de l’ús de taps de suro en el vi ecològic 
certificat pel Consell Català de Producció Agrària Eco-
lògica (tram. 250-00243/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i la nova esmena signada per tots els grups 
parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure 
l’Institut Català del Suro en el grup de treball encarregat 
d’elaborar la normativa europea sobre el vi ecològic per 
a treballar conjuntament amb l’Institut Català de la Vi-
nya i el Vi (Incavi) amb l’objectiu que s’incorpori el tap 
de suro com a tipus de tap preferent.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Resolució 364/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures per a evitar la 
pesca al golf de Sant Jordi de barques d’en
cerclament provinents d’altres zones i sobre 
les inspeccions de captures il·legals
Tram. 250-00233/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 6, 23.11.2011, DSPC-C 184

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de no-
vembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al 
golf de Sant Jordi de barques d’encerclament provinents 
d’altres zones i sobre les inspeccions de captures il·legals 
(tram. 250-00233/09), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 12308) i la nova 
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prendre les mesures necessàries perquè les barques 
d’encerclament provinents d’altres zones que pesquin a 
les aigües del golf de Sant Jordi compleixin tant la nor-
mativa relativa a la protecció de les praderies de fane-
rògames com les condicions quant a horaris d’entrada i 
sortida de port i vedes, entre d’altres, existents per als 
pescadors de la zona, i que en cas d’incompliment pu-
guin ésser sancionades.

b) Continuar fent les inspeccions necessàries en els cen-
tres distribuïdors i en els punts de venda on es comercia-
litzen aquestes captures il·legals, que suposen un perjudi-

ci per a les flotes de la demarcació i per a la conservació 
del fràgil ecosistema del golf de Sant Jordi.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Resolució 365/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a la protecció del llen
tiscle
Tram. 250-00363/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 6, 23.11.2011, DSPC-C 184

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de no-
vembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la inclusió del llentiscle al Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya (tram. 250-00263/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14648) i la nova esmena signada per tots els grups 
parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Accelerar el tràmit de la regulació ja iniciada de la 
recol·lecció del llentiscle (Pistacia lentiscus), que es troba 
en l’espai natural del bosc de la Marquesa, de Tarragona, 
i en altres espais protegits de les zones costaneres i d’in-
terior, atès que, per les seves característiques, compleix 
un paper important en la protecció del sòl i en les condi-
cions microclimàtiques d’aquests ecosistemes.

b) Extremar la vigilància del llentiscle, i dels altres pro-
ductes secundaris del bosc que disposen de normativa re-
guladora, per part dels cossos de vigilància i seguretat que 
correspongui, ja sigui al bosc de la Marquesa o en altres 
espais protegits, però molt especialment a les zones molt 
freqüentades per persones que comercien en el llentiscle 
per les seves qualitats i utilitats i que, com a conseqüència 
d’aquest fet, provoquen la destrucció d’aquesta espècie i 
la posen en perill de desaparició en aquests espais.

c) Informar sobre el llentiscle, i sobre les mesures de pro-
tecció que s’adoptin, els sectors que comercien en aquesta 
espècie, amb l’objectiu que en facin un comerç responsable.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla
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Resolució 366/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la 
Resolució 671/VIII, relatiu a l’elaboració d’un 
pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 250-00385/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 6, 23.11.2011, DSPC-C 184

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de novem-
bre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolu-
ció 671/VIII (tram. 250-00385/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i la nova esmena signada per 
tots els grups parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 
del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el món agrari, i: 

a) Iniciar al més aviat possible l’elaboració d’un pla marc 
del cooperativisme agrari.

b) Dotar la Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya dels ajuts econòmics necessaris per a poder dur a 
terme la tasca encomanada segons la disponibilitat pres-
supostària.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Resolució 367/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la introducció de mesures de raciona
lització dels horaris laborals per a la concilia
ció de la vida personal, laboral i familiar
Tram. 250-00598/09

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones
Sessió núm. 4, 23.11.2011, DSPC-C 185

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tin-
guda el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures de racionalització 
dels horaris laborals per a la conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures (tram. 
250-00598/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 22194).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar, en el marc de l’espai català de relacions la-
borals i per mitjà del diàleg social i la concertació amb 
els agents social, la introducció de mesures de racionalit-
zació dels horaris laborals i de conciliació de la vida per-
sonal, laboral i familiar en l’àmbit socioeconòmic, en els 
convenis col·lectius d’àmbit general i d’àmbit més reduït.

b) Encarregar al Consell de Relacions Laborals de Catalu-
nya un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en 
l’àmbit del treball, de l’economia i de la societat, per a una 
racionalització dels horaris que contribueixi a la concilia-
ció de la vida personal, familiar i laboral de les persones, 
i especialment a afavorir la igualtat entre dones i homes.

c) Crear la qualificació d’«empresa familiarment i so-
cialment responsable» per a les empreses que acreditin 
l’aplicació de mesures, accions i pràctiques que contri-
bueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar i a la 
racionalització dels horaris laborals.

Palau del Parlament, 23/11/2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ramona Barrufet i Santacana Neus Munté i Fernàndez

Resolució 368/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la resposta a les necessitats educati
ves de Castellar del Vallès
Tram. 250-00378/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la resposta a les ne-
cessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-00378/09), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14668).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre 
de manera immediata la decisió que doni resposta a les 
necessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental), especialment pel que fa a l’oferta de places 
d’educació secundària.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 369/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Gi-
rona (tram. 250-00422/09), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 14670).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar d’una manera urgent la construcció de la nova 
Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona.

b) Habilitar, mentre no estigui construïda la nova escola, 
nous espais per a la biblioteca, el gimnàs i la sala d’actes 
a l’edifici actual de l’Escola del Bosc de la Pabordia.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 370/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de les obres de construcció d’una 
escola d’adults a Girona
Tram. 250-00426/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola d’adults a Girona (tram. 250-
00426/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14672).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
treballs per a la construcció d’una nova escola d’adults a 
la ciutat de Girona.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 371/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació d’un nou pla educatiu d’en
torn al barri del Pont Major, de Girona
Tram. 250-00427/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’un pla edu-
catiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona (tram. 
250-00427/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un 
nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Gi-
rona.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 372/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de les obres de construcció d’una 
escola a la zona 2 i d’un institut al sector de 
Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
de construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i 
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d’un institut al sector de Palau, de Girona (tram. 250-
00428/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14673).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
treballs per a la construcció de la nova escola a la zona 
2 (oest) i d’un nou institut al sector de Palau, a la ciutat 
de Girona.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 373/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’enderrocament de l’edifici antic de 
l’Escola Pericot, de Girona
Tram. 250-00429/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’enderrocament de 
l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona (tram. 250-
00429/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a enderrocar, 
en el termini de sis mesos, l’edifici antic de l’Escola Pe-
ricot, de Girona.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 374/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de les obres de construcció de la 
nova Escola Pericot a la zona de Montilivi, de 
Girona
Tram. 250-00430/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la 
zona de Montilivi (tram. 250-00430/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14671).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la 
construcció de la nova Escola Pericot a la zona de Mon-
tilivi, de Girona.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 375/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adscripció dels alumnes de l’escola 
d’Olesa de Bonesvalls a la Secció d’Institut 
Begues
Tram. 250-00446/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la matriculació dels 
alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) 
a l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al 
SES de Begues (Baix Llobregat) (tram. 250-00446/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i la nova 
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Garantir l’acceptació de les sol·licituds dels alumnes 
escolaritzats a l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Pe-
nedès) que demanin l’adscripció, pel que fa a l’educació 
secundària, a la Secció d’Institut Begues, un cop atesa 
la demanda dels alumnes del municipi de Begues (Baix 
Llobregat).

b) Garantir l’accés i la matriculació a la Secció d’Insti-
tut Begues per al curs escolar 2012-2013 als alumnes de 
l’escola d’Olesa de Bonesvalls que ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 376/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 250-00448/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat) (tram. 250-00448/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 15616).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre im-
mediatament els tràmits administratius pendents i, una 
vegada resolts, a iniciar urgentment la construcció de 
l’Escola Nova, de Cervelló (Baix Llobregat) per tal de 
garantir-ne el ple funcionament a l’inici del curs escolar 
2012-2013.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 377/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un nou institut a Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00496/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
(tram. 250-00496/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 15644).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
la construcció del quart institut previst pel Departament 
d’Ensenyament a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), en 
els terrenys de la Vinyota, cedits per l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 378/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici dels ensenyaments de batxillerat 
a l’Institut Mediterrània, del Vendrell
Tram. 250-00513/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’inici dels ensenyaments 
de batxillerat a l’Institut Mediterrània del Vendrell 
(Baix Penedès) a partir del curs 2011-2012 (tram. 250-
00513/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16500).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
ensenyaments de batxillerat a l’Institut Mediterrània, del 
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Vendrell (Baix Penedès) quan les necessitats educatives 
dels municipis ho requereixin.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 379/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció del nou institut de Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00526/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’unes 
aules prefabricades a Lliçà de Munt (Vallès Oriental) 
(tram. 250-00526/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16502).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer arribar per escrit a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
(Vallès Oriental) els arguments tècnics i jurídics que fan 
que, segons la Generalitat, no es puguin emplaçar els 
mòduls del segon institut d’aquest municipi en el terreny 
on era previst de fer-ho.

b) Atendre amb la màxima urgència i de manera indivi-
dualitzada les al·legacions presentades per les famílies de 
Lliçà d’Amunt relatives a l’emplaçament del nou institut.

c) Iniciar els tràmits per a la construcció de l’edifici del 
segon institut en els terrenys del passeig de Sant Valerià, 
número 215, al barri de Can Salgot, de Lliçà d’Amunt, 
tal com demanen la comunitat educativa i l’Ajuntament 
del municipi.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 380/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres d’ampliació i de reforma de 
l’Es cola Teresa Godes i Domènech, del Mont
mell
Tram. 250-00550/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
i de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del 
Montmell (Baix Penedès) (tram. 250-00550/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
17432).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
tràmits per a iniciar les obres d’ampliació i de reforma 
de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Montmell 
(Baix Penedès), o la construcció d’un nou centre, en 
el cas que per raons tècniques no sigui possible fer-ne 
l’ampliació.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 381/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució de la segona fase de les obres 
de l’Escola Parc del Saladar, d’Alcarràs
Tram. 250-00589/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 13, 24.11.2011, DSPC-C 187

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 24 de novembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’execució de la segona 
fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs 
(Segrià) (tram. 250-00589/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar la 
segona fase d’obres de l’Escola Parc del Saladar, d’Alcar-
ràs (Segrià).

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Maria Senserrich i Guitart Joaquim Llena i Cortina

Resolució 382/IX del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 2/2011, pel qual es 
modifica el text refós de la Llei de protecció 
dels animals aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 i s’estableix un règim provisional de 
captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids 
per a la cria en captivitat, adreçada a l’activi
tat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 203-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 30.11.2011, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de no-
vembre de 2011, ha debatut el Decret llei 2/2011, del 15 
de novembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei 
de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i s’estableix un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a 
la cria en captivitat, adreçada a l’activitat tradicional de 
cant durant l’any 2011 (tram. 203-00002/09), i ha apro-
vat la resolució següent, que, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 
136.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel qual es modifica 
el text refós de la Llei de protecció dels animals apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i s’esta-
bleix un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a 
l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Resolució 383/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen dos senadors que han 
de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 21, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desem-
bre de 2011, ateses les renúncies de M. Assumpta Baig i 
Torras i de Joan Sabaté i Borràs i atès que s’han de de-
signar dos senadors per al període de mandat restant, i 
d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de 
març, del procediment de designació dels senadors que 
representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 152 
del Reglament del Parlament, ha ratificat els candidats 
proposats pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 31967 i 
31968) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa José Montilla Agui-
lera i Iolanda Pineda Balló senadors perquè representin 
la Generalitat al Senat.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

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

1.15. MOCIONS

Moció 52/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política sanitària
Tram. 302-00079/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política sanitària (tram. 302-00079/09), presen-
tada per la diputada Carme Capdevila i Palau, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 32355), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
32463), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 32486) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 32490).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar íntegrament en tot el territori català el 
model d’atenció comunitària i tots els eixos i programes 
del Pla director de salut mental i addiccions.

b) Presentar-li en el termini de sis mesos un calendari 
per a desenvolupar íntegrament el Pla director de salut 
mental i addicions, i la concreció d’aquest pla en accions 
especifiques.

c) Impulsar durant el 2012 un programa ambiciós de llui-
ta contra l’estigmatització de la salut mental, per a tren-
car els perjudicis que encara avui subsisteixen envers les 
persones amb aquests problemes de salut.

d) Garantir el desplegament d’una xarxa de serveis a 
tot el territori, que ampliï els programes de salut men-
tal d’atenció primària i d’atenció als casos més severs, 
d’acord amb les prioritats i amb la planificació del nou 
Pla de salut de Catalunya 2011-2015.

e) Complir abans que finalitzi l’any la Moció 24/IX del 
Parlament de Catalunya, relativa a un pacte per a garan-
tir la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema 
sanitari a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

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

Moció 53/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política universitària
Tram. 302-00081/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política universitària (tram. 302-00081/09), pre-
sentada pel diputat Pedro Chumillas Zurilla, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
32357), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 32404), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32407), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 32487) i 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32494).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant en el model de finançament de les 
universitats públiques de Catalunya, d’acord amb aques-

tes, per tal d’adaptar-lo a la conjuntura econòmica del 
moment.

b) Desenvolupar el marc de la transparència en que s’ha 
de moure la necessària autonomia universitària.

c) Impulsar l’especialització i l’excel·lència dels estudis a 
les universitats de Catalunya.

d) Promoure el moviment interuniversitari i continuar 
treballant en un pla d’internacionalització de les univer-
sitats de Catalunya, que afavoreixi l’intercanvi d’alum-
nes i professors.

e) Posar en marxa a les universitats de Catalunya un pla 
per a incentivar l’esforç dels estudiants universitaris.

f) Estudiar, per mitjà del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, les mesures necessàries per a promoure i facili-
tar l’existència i l’excel·lència dels estudis d’humanitats, 
filosofia i lletres.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Moció 54/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00083/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari (tram. 
302-00083/09), presentada pel diputat Josep M. Sabaté 
Guasch, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
32356), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32464), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 32485) 
i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 32491).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que 
el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 incorpori els recursos necessaris 
per a: 

a) Consensuar les bases d’un nou model retributiu per a 
metges, infermers i professionals sanitaris, d’acord amb 
les recomanacions del Consell de la Professió Mèdica de 
Catalunya i del Consell de la Professió Infermera de Ca-
talunya.
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b) Desplegar al conjunt del territori el pla interdeparta-
mental d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addiccions i el pla interdepartamental de salut de Catalu-
nya que preveu l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

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

Moció 55/IX del Parlament de Catalunya, so
bre les inversions del Govern de l’Estat en 
infraestructures
Tram. 302-00085/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 1 de desem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestruc-
tures (tram. 302-00085/09), presentada pel diputat Josep 
Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 32329), pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 32402) i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32467).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar pel 
baix compliment per part del Govern de l’Estat, en el pe-
ríode 2006-2011, dels compromisos formalment adqui-
rits l’any 2005 amb la Generalitat relatius a les inversions 
en infraestructures viàries i ferroviàries a Catalunya.

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

a) Iniciar un procés de diàleg amb el nou Govern de l’Es-
tat per donar compliment al que estableixen els conve-
nis signats entre el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques i el Ministeri de Foment sobre la xar-
xa viària i ferroviària, amb l’objectiu de donar prioritat, 
en la tramitació administrativa i la licitació posterior de 
l’execució d’obres, als projectes que han de tenir un ma-
jor retorn econòmic i social, tenint en compte les dis-
ponibilitats pressupostàries i l’actual conjuntura de crisi 
econòmica.

b) Demanar al Govern de l’Estat les transferències cor-
responents a la disposició addicional tercera de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i al fons de competitivitat, 
d’acord amb la legislació vigent.

c) Amb relació a la lletra b, reclamar al Govern de l’Estat 
que faci efectiva la transferència corresponent a la dispo-

sició addicional tercera de l’Estatut, quantificada en 750 
milions d’euros, inclosos en els pressupostos per a l’any 
2011; i reclamar al Govern de l’Estat els 1.450 milions 
d’euros corresponents al fons de competitivitat.

d) Convocar una reunió de la Comissió Bilateral Genera-
litat - Estat per consignar els milions d’euros que resten 
per assignar en projectes d’infraestructures prioritaris 
per a Catalunya a càrrec de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’habitatge
Tram. 300-00094/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 
35).

Interpel·lació al Govern sobre el futur de 
l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00095/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 
35).

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la 
internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 300-00096/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 01.12.2011 (DSPC-P 
36).
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
econòmiques
Tram. 300-00097/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 
35).

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 300-00098/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 01.12.2011 (DSPC-P 
36).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 18/2011, referent a l’Entitat Metropolita
na del Transport, corresponent al 2008
Tram. 258-00013/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 9, tinguda el 29.11.2011 
(DSPC-C 192).

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 21/2011, referent al Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2009
Tram. 258-00015/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 9, tinguda el 29.11.2011 
(DSPC-C 192).

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell que estableix 
normes aplicables als pagaments directes 
als pagesos en virtut dels règims d’ajuda in
closos al marc de la Política agrícola comuna
Tram. 295-00082/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’organització comuna de mercats dels pro
ductes agrícoles
Tram. 295-00083/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell relatiu a l’ajuda 
al desenvolupament rural per mitjà del Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural
Tram. 295-00084/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (CE) 73/2009 del Consell pel que 
fa a l’aplicació dels pagaments directes als 
pagesos el 2013
Tram. 295-00085/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell que modifica 
el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell pel 
que fa al règim de pagament únic i suport 
als viticultors
Tram. 295-00086/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre el finan
çament, la gestió i el seguiment de la políti
ca agrícola comuna
Tram. 295-00087/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 3/02008 del Consell, so
bre accions d’informació i de promoció dels 
productes agrícoles al mercat interior i a pa
ïsos tercers
Tram. 295-00088/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre els mer
cats d’instruments financers, pel qual es 
modifica el Reglament relatiu als derivats 
OTC, les entitats de contrapartida central i 
els registres d’operacions
Tram. 295-00091/09

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 directiva del Par
lament Europeu i del Consell per la qual 
es modifica la Directiva 2004/109/CE, so
bre l’harmonització dels requisits de trans
parència relatius a la informació sobre els 
emissors els valors dels quals s’admeten a 
negociació en un mercat regulat, i la Directi
va 2007/14/CE de la Comissió
Tram. 295-00092/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell relatiu a les ope
racions amb informació privilegiada i la ma
nipulació del mercat (abús de mercat)
Tram. 295-00094/09

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 directiva del Parla
ment Europeu i del Consell sobre les sanci
ons penals aplicables a les operacions amb 
informació privilegiada i la manipulació del 
mercat
Tram. 295-00095/09

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 directiva del Parla
ment Europeu i del Consell de modificació 
de la Directiva 2006/126/C del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa als permi
sos de conducció que incloguin les funcions 
de la targeta de conductor
Tram. 295-00098/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla
ment Europeu i del Consell sobre els estats 
financers anuals, els estats financers con
solidats i altres informes afins de certs tipus 
d’empreses
Tram. 295-00101/09

Coneixement de la proposta

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

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devo-
lució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 20, tinguda el 
30.11.2011 (DSPC-P 35), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la dotació de 
mitjans a les agrupacions de defensa fores
tal del Maresme per a la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 6, 
tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 184).
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels drets de les famílies que han preins
crit els seus fills a l’institut Mediterrània del 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la construcció d’un institut a Torrelles de 
Llobregat (Baix Llobregat) i la constitució 
d’una comissió de seguiment del compli
ment d’aquesta resolució
Tram. 250-00522/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co
missió d’estudi de les bales de goma i altres 
instruments antiavalots del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 252-00004/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures previstes perquè 
l’Administració sigui eficient i viable
Tram. 302-00080/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, tin-
guda el 01.12.2011 (DSPC-P 36).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les caixes d’estalvis
Tram. 302-00082/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, tin-
guda el 01.12.2011 (DSPC-P 36).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’ocupació
Tram. 302-00084/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, tin-
guda el 01.12.2011 (DSPC-P 36).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 32281).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 13.12.2011 al 16.12.2011).

Finiment del termini: 19.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2011.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 32281).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 13.12.2011 al 16.12.2011).

Finiment del termini: 19.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2011.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso
nes jurídiques
Tram. 200-00013/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35)

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel GP d’Iniciativa per Catalunya-Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i pel SP de Solida-
ritat Catalana per la Independència

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, 
tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 07.12.2011 al 12.12.2011).

Finiment del termini: 13.12.2011; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Go
verns Locals
Tram. 200-00016/09

Text presentat
Reg. 30250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la vicepresidenta s’aprova l’Avantprojecte 
de llei pel qual es modifica la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals i se l’autoritza per-
què el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva tra-
mitació en lectura única, d’acord amb el que estableix 
l’article 126 del Reglament del Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Cer-
tificat a Barcelona, el quinze de novembre de dos mil onze.

Barcelona, 15 de novembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei pel qual es modifica 
la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell 
de Governs Locals

Exposició de motius

El Consell de Governs Locals es va crear mitjançant l’ar-
ticle 85 de l’Estatut d’Autonomia. Es defineix com l’òr-
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gan de representació de municipis i vegueries en les ins-
titucions de la Generalitat. El Consell ha d’ésser escoltat 
en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislati-
ves que afecten de manera específica les administracions 
locals i en la tramitació de plans i normes reglamentà-
ries de caràcter idèntic. Una llei del Parlament regula la 
composició, l’organització i les funcions del Consell de 
Governs Locals.

Aquest mandat estatutari es va fer efectiu mitjançant la 
Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Lo-
cals, configurant-se com una institució que gaudeix d’au-
tonomia orgànica, funcional i pressupostària.

No obstant això, el desenvolupament d’aquesta previsió, 
atesa la situació econòmica, esdevé ara per ara de molt 
difícil implementació, doncs s’ha d’ajustar a les limitaci-
ons pressupostàries i evitar incrementar el dimensiona-
ment del sector públic. En conseqüència, cal procedir a 
modificar la regulació del Consell de Governs Locals, tot 
respectant la seva naturalesa, tal com la configura l’Esta-
tut d’Autonomia així com el seu funcionament autònom. 
A aquests efectes, amb l’objectiu que no es produeixi cap 
increment de la despesa, s’ha de suprimir tota referència 
a l’autonomia pressupostària, així com al personal propi 
del Consell, sense perjudici que el Govern ha de donar 
suport al Consell de Governs Locals mitjançant el de-
partament competent en matèria d’administració local. 
Igualment, s’aprofita la modificació de la llei per aclarir 
la participació de les entitats municipalistes en el pro-
cediment de designació dels representants del Consell, 
als organismes de la Generalitat que determinin les lleis.

Pel que fa a les funcions del Consell de Governs Locals 
hi ha ple respecte a les que li atribueix l’Estatut d’Autono-
mia. Es mantenen les regles mínimes de funcionament, 
que han d’ésser aprovades pel reglament d’organització i 
funcionament del Consell, en el termini de sis mesos des 
que es constitueix, segons estableix la disposició addici-
onal. Al tractar-se d’una modificació que afecta a l’or-
ganització del Consell, el qual ja s’haurà constituït quan 
entri en vigor aquesta modificació de la Llei 12/2010, del 
19 de maig, del Consell de Governs Locals, l’entrada en 
vigor no es pot diferir més enllà de l’endemà de la publi-
cació en el DOGC.

Article 1

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2, que passa a tenir la 
redacció següent:

«2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional i aprova el seu reglament d’organit-
zació i funcionament».

Article 2

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13, que passa a tenir la 
redacció següent:

«1. El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals exerceix la representació del Consell, en convoca les 
reunions i les presideix».

Article 3

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 18, que 
passa a tenir la redacció següent:

«h) La designació, a proposta de les entitats municipalis-
tes, dels i de les representants del Consell als organismes 
de la Generalitat que determinin les lleis».

Article 4

Es modifica l’apartat 4 de la Disposició final, que passa a 
tenir la redacció següent:

«4. Per tal de donar compliment al que disposa l’arti-
cle 19.1, el departament competent en matèria d’admi-
nistració local, aportarà els recursos materials i finan-
cers necessaris per garantir el funcionament correcte del 
Consell i l’exercici adequat de les seves funcions, des de 
l’inici de les seves activitats».

Article 5

Es deixen sense contingut:

1. La lletra d de l’apartat 1 de l’article 12.

2. La lletra c de l’apartat 2 de l’article 18.

3. Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 19.

4. L’article 20.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del projecte de llei

1. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

2. Avantprojecte inicial de Llei per la qual es modifica la 
Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Lo-
cals (sotmès a informe de la Comissió de Govern Local).

3. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia 
de l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

4. Memòria general.

5. Memòria d’avaluació de l’impacte.

6. Memòria valorativa del tràmit de consultes.

7. Certificat de la Comissió de Govern Local.

8. Al·legacions (organismes i altres departaments).

9. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

10. Informe de la Direcció General de la Funció Pública.

11. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

12. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals.

13. Certificats del Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 30250)

D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a trà-
mit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en 
condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.

Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2011

Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 
d’establiment d’un règim provisional de cap
tura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat 
tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 200-00017/09

Acord del Ple
Sessió núm. 20, 30.11.2011, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de no-
vembre de 2011, ha adoptat la Resolució 382/IX del Par-
lament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2011, 
pel qual es modifica el text refós de la Llei de protecció 
dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 i s’esta-
bleix un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
203-00002/09). Un cop validat aquest decret llei, i 
d’acord amb l’article 136.4 del Reglament, s’ha sotmès a 
votació la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, 
que ha estat aprovada per 106 vots a favor, 22 vots en 
contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació del Decret 
llei 2/2011 com a Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a 
l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011. D’acord 
amb el dit article del Reglament, no s’hi poden presentar 
esmenes de devolució.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Tramitació pel procediment d’urgència

Article 136.4 del Reglament del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes a la totali-
tat, exclusivament amb text alternatiu

Termini: atesa la tramitació d’urgència, 5 dies hàbils (del 
07.12.2011 al 14.12.2011).

Finiment del termini: 15.12.2011; 9.30 h.

N. de la R.: El text del Decret llei, que es tramita com a 
Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 190, del 23 
de novembre de 2011, a la pàg. 3.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 07.12.2011 al 14.12.2011).

Finiment del termini: 15.12.2011; 09:30 h.

Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació pública
Tram. 202-00019/09

Pròrroga del termini per als treballs de la po-
nència

Sol·licitud: Montserrat Tura i Camafreita, ponent del Grup 
Parlamentari Socialista; Jordi Turull i Negre, ponent del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 32352).

Pròrroga: 3 mesos.

Finiment del termini: 07.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2011.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 31392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 100.b del reglamento de esta cámara, presenta la 
siguiente proposición de ley de modificación de la Ley 
6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los Ex Presidentes 
de la Generalitat.

Memoria justificativa y exposición de motivos

La racionalización y la austeridad de la administración 
pública debe regir los principios de actuación del legis-
lador y las condiciones laborales de los representantes 
públicos.

El estatuto de los Ex presidentes de la Generalitat no 
cumple con estos preceptos y establece unos medios ma-
teriales y asignaciones económicas excesivas para un ex 
presidente de una comunidad autónoma, ya que de facto 
le otorga rango de presidente de un estado, generando, 
como ya sucede en algunas comunidades autónomas, un 
gasto improcedente de recursos públicos. Es por ello que 
C’s propone la revisión y supresión de estas estructuras 
políticas y asignación de recursos públicos.

Asimismo, en una época en la que padecemos una cri-
sis económica sin precedentes, donde las políticas de 
recortes presupuestarios afectan de modo directo a los 
derechos sociales y la calidad en las prestaciones de ser-
vicios públicos a los ciudadanos, consideramos justifica-
do, conveniente y necesario presentar esta proposición 
de modificación de ley

Proposición de ley de modificación 
de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto 
de los Ex Presidentes de la Generalitat

Artículo 1

Se modifica el artículo 2, que queda redactado del modo 
siguiente:

«Las personas que han ejercido el cargo de presidente 
o presidenta de la Generalitat tienen derecho a percibir, 
por un período equivalente a la mitad del tiempo que han 
permanecido en el cargo y, como máximo, por una le-
gislatura, una asignación mensual equivalente al 40% de 
la retribución mensual que corresponde al ejercicio del 
cargo de presidente o presidenta de la Generalitat. Esta 
asignación será incompatible con cualquier otra retribu-
ción o pensión que en su caso pudieran percibir».

Artículo 2

Se modifica el artículo 3, que queda redactado del modo 
siguiente:

«Los ex presidentes de la Generalitat tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación consistente en una 
asignación mensual equivalente al 35% de la retribución 
mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presi-
dente o presidenta de la Generalitat».

Artículo 3

Se modifica el artículo 5, que queda redactado del modo 
siguiente:

«El cónyuge viudo no separado legalmente o el otro mi-
embro o de la pareja, en el caso de uniones estables de 
pareja, de un ex presidente o ex presidenta de la Gene-
ralitat con derecho a pensión de jubilación, de acuerdo 
con el artículo 3, tiene derecho, mientras permanezca 
en dicha situación, a percibir una pensión de jubilación 
equivalente al 50% de la pensión establecida en el artícu-
lo 3. En el caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión 
debe beneficiar en la misma cuantía a los hijos menores 
hasta que alcancen la mayoría de edad».

Artículo 4

Se suprime el artículo 7.

Palau del Parlament, a 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

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

3.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

Decret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel 
qual es modifica el text refós de la Llei de 
protecció dels animals aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i s’estableix 
un règim provisional de captura en viu i pos
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en 
captivitat, adreçada a l’activitat tradicional 
de cant durant l’any 2011
Tram. 203-00002/09

Acord de tramitació com a projecte de llei

Vegeu a la secció 3.01.01, a la pàg. 35, l’acord de trami-
tació d’aquest Decret llei com a Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, 
i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 200-00017/09).
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3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A 
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir dos senadors
Tram. 280-00002/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats sobre l’elegibilitat dels candidats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 29 de novembre de 2011, presidida per Benet 
Maimí i Pou, i amb l’assistència del secretari de la Co-
missió, Pere Calbó i Roca, i dels diputats Joan Ferran 
i Serafini, del GP Socialista; Dolors Camats i Luis, del 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Carmel Mòdol i Bresolí, del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i Antoni Strubell i Trueta, del 
SP Solidaritat Catalana per la Independència, ha acordat 
d’establir el dictamen següent: 

Una vegada examinades les declaracions d’activitats pro-
fessionals, laborals i empresarials que exerceixen i dels 
càrrecs públics que ocupen presentades pels candidats a 
senadors José Montilla Aguilera i Iolanda Pineda Balló, 
proposats pel GP Socialista, en compliment de l’article 
4 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de 
designació dels senadors que representen la Generalitat 
al Senat, la Comissió dictamina que els candidats José 
Montilla Aguilera i Iolanda Pineda Balló compleixen les 
condicions d’elegibilitat establertes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 26047 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 30.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26047)

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

«El Parlament de Catalunya dóna suport a l’exercici 
de reflexió o “conversa nacional” escocesa i al procés 

polític que ha seguit sobre l’autodeterminació d’Escò-
cia per tal que el Poble escocès pugui decidir lliurement 
i democràtica la millor manera de garantir la plenitud 
de la Nació escocesa, la protecció de les seves llengües i 
cultura, el seu progrés econòmic i competitivitat econò-
mica internacional, la bona convivència entre Escòcia i 
les altres nacions de les Illes Britàniques, i les relacions 
d’Escòcia amb la Unió Europea i les altres nacions del 
món. El Parlament de Catalunya també lloa la posició 
de les institucions del Regne Unit de reconeixement del 
dret d’autodeterminació del Poble escocès, així com el 
seu respecte a la voluntat del Poble escocès expressada 
democràticament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30204 i 30570 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30204)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incloure el projecte de construcció de l’Escola 
d’Almenar (Segrià) dins del projecte de pressupost de la 
Generalitat per al 2012 i executar-lo abans que finalitzi 
l’any 2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30570)

Apartat 1

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

«1. Iniciar la construcció de l’Escola d’Almenar (Segrià) 
quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.»

Apartat 2

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

De tot el text de l’apartat 2.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la sosteni
bilitat del sistema sanitari públic
Tram. 250-00658/09

Esmenes presentades
Reg. 30576 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30576)

Apartat 2

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

«2. Assegurar que la prestació dels serveis d’atenció 
primària i continuada a la ciutat de Sabadell donin una 
resposta adequada a les necessitats de la població, tot 
garantint la qualitat assistencial.»

Apartat 3

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

«3. Garantir un servei d’atenció continuada al CAP Ca 
n’Oriac, amb un horari que tingui en compte criteris 
d’eficiència segons els indicadors d’utilització del servei.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26223, 30578 i  32328 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CBFI, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26223)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

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

2. Què faci públic la finalitat i objecte d’aquests subvencions.

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

1. A convocar, de forma immediata, una reunió del Grup 
de Treball contra la Pobresa, ampliada amb represen-
tants dels grups parlamentaris, per tat de debatre mesu-
res urgents que avancin els treballs del Pacte Nacional 
per la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa i que 
s’incloguin en el pressupost del 2012. D’entre aquestes, 
es donarà especial impuls a l’increment de la dotació 
pressupostària per a les urgències socials municipals i 
l’augment del suport econòmic a les entitats que treballen 
amb persones en situació d’exclusió social.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

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

2. Impulsar la revisió i millora dels Plans Locals d’In-
clusió Social per tal que esdevinguin instruments efectius 
que permetin la coordinació de les estratègies i els re-
cursos existents en els diferents territoris. Aquest impuls 
es concretarà en l’anàlisi i avaluació de programa i en 
la incorporació d’elements de millora que garanteixin la 
transversalitat en l’abordatge del fenomen de la pobresa 
i l’exclusió social, tot identificant polítiques d’intervenció 
social en zones d’actuació preferent.

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió 
de Catalunya (reg. 30578 i 32328)

N. de la R.: El text que es reprodueix a continuació incor-
pora la rectificació presentada (reg. 32328).

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

Del punt 1

1. Atorgar subvencions directes que reuneixin certs requi-
sits exigits a les convocatòries de subvencions.

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

Del punt 2

2. Que es faci pública la finalitat i objecte d’aquests con-
venis

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

Al punt 3

3. Tenir en compte, tal i com ja està previst, la diversitat 
territorial de Catalunya i de les entitats del país.
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

4. Tenir en compte la opinió de les entitats municipalistes 
en relació amb les actuacions que afecten al seu territori.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

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

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

Esmenes presentades
Reg. 30573 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30573)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant l’Administra-
ció General de l’Estat perquè en la construcció i posada 
en servei de la B-40, Ronda del Vallès o Quart Cinturó 
es garanteixi als usuaris, dels recorreguts origen i destí 
Terrassa Nord, el descompte de la barrera de Les Fonts.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30577 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30577)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció continuada i l’assistència amb 
transport sanitari urgent a la població de Lloret de Mar i 
a la zona de la Selva Marítima.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30571 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30571)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar la construcció del nou edifici de l’escola 
l’Olivar del municipi de Castellnou de Bages, ja licitada i 
adjudicada, quan la disponibilitat pressupostària ho per-
meti.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 30574 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30574)

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

«El Parlament insta el Govern a facilitar a l’Ajuntament 
de Granollers, tota la informació i suport tècnic necessa-
ris per a la reparació dels murs existents al riu Congost, 
tant pel que fa a les característiques constructives com 
criteris de disseny de les obres, amb l’objectiu que aques-
tes permetin el bon funcionament hidràulic de la conca.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30575 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30575)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar la planificació i els estudis de detall 
corresponents al nou túnel ferroviari d’Horta, incloent-lo 
en el nou Pla Director d’Infraestructures de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI), a fi d’establir 
la programació del seu desenvolupament en els propers 
anys.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30572 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30572 i 32489)

Apartat 2

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

«2. Valorar la particularitat de l’oferta de secundària a 
la ciutat de Badalona per tal de fer un estudi sobre els 
acords de 24 de novembre de 2010, entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Badalona, referits a la pla-
nificació dels estudis d’educació secundària a la ciutat de 
Badalona, i en particular, el programa d’implementació 
dels instituts-escola.»

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Consell de la Policia de Catalunya
Tram. 250-00745/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Malgrat haver transcorregut més de quatre mesos des de 
la celebració de les eleccions sindicals en el Cos de Mos-
sos d’Esquadra el Departament d’Interior no ha convocat 
la constitució del Consell de la Policia derivat d’aquelles 
eleccions, fet que ha causat les lògiques queixes de les 
organitzacions sindicals i una denúncia del fet davant el 
Síndic de Greuges.

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern a convocar de 
forma immediata el Consell de la Policia de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la reobertu
ra del servei nocturn d’urgències del CAP 
L’Arboç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00746/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Baix Penedès és una de les comarques que ha cres-
cut més en població, malgrat que moltes de les perso-
nes que s’han instal·lat en els darrers anys no estiguin 
empadronades. Amb una població disseminada per les 
múltiples urbanitzacions què no estan ben comunicades 
amb transport públic.

Atès que el CAP de l’Arboç dona servei a 15.000 veïns i 
veïnes dels municipis de Banyeres, Llorenç, Sant Jaume 
dels Domenys, Castellet i la Gornal, entre d’altres que en 
cas d’urgència es deriven a l’hospital del Vendrell i que 
aquest hospital només disposa d’una ambulància de 24 
hores i una altra de 12 hores.

Tenint en compte què les poblacions afectades no dispo-
sen de transport públic nocturn per a desplaçar-se a l’hos-
pital del Vendrell i hi ha un minse servei d’ambulàncies.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A reobrir el servei nocturn d’urgències al CAP de l’Arboç.

2. A en el supòsit que el CAP de l’Arboç continuï tancat 
a les nits, augmentar el servei d’ambulàncies que operen 
a la comarca i que depenen de l’hospital del Vendrell.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’ingrés de les 
recaptacions tributàries a l’Agència Tributà
ria de Catalunya i sobre la defensa dels in
submisos fiscals
Tram. 250-00747/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 30553 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Catalunya pateix dins d’Espanya l’espoli fiscal i la crisi 
econòmica amb especial virulència. En tres anys Catalu-
nya ha passat dels 290.000 aturats el 2008 als 724.000 el 
2011, el 20% de la població activa, i més de 9.000 empre-
ses industrials han tancat o s’han deslocalitzat els darrers 
anys. El fracàs escolar dobla el de la mitjana europea, la 
inversió en recerca i desenvolupament està molt per sota 
de la dels països competitius d’Europa, i infraestructures 
vitals per al nostre futur econòmic com el corredor me-
diterrani ferroviari resten sense inversió pel desinterès 
d’Espanya en el desenvolupament dels Països Catalans.

Per sortir de la crisi Catalunya necessita una reconver-
sió econòmica que conformi una economia competitiva, 
innovadora i exportadora, que generi llocs de treball de 
qualitat, i que ens permeti canviar l’actual model eco-
nòmic espanyolitzat, en el que els sector serveis de poc 
valor afegit i de la construcció tenen i han tingut un pes 
excessiu. Espanya ha retrocedit en el darrer any nou po-
sicions en l’Índex de Competitivitat Global, arrossegant 
també Catalunya a esdevenir un país cada vegada menys 
competitiu i més pobre.

Per assolir aquesta reconversió cap a una economia com-
petitiva i amb capacitat exportadora que ens permeti 
sortir de la crisi, és imprescindible una forta inversió en 
infraestructures, educació, R+D+I i ajudes a empreses, 
autònoms i treballadors, que serà impossible de portar a 
terme a menys que recuperem el que Espanya ens pren, 
els 3.000 euros en impostos que paga cada català que 
es queda Espanya i no tornen a Catalunya, el total dels 
20.000 milions d’euros d’espoli fiscal, el 10% del nos-
tre PIB. Espanya centralitza tots els recursos econòmics, 
empreses i infraestructures a Madrid, on aboca la rique-
sa que extreu de Catalunya.

L’única possibilitat real per aconseguir aquests recursos 
econòmics i invertir-los a Catalunya és amb la indepen-
dència política o, transitòriament, negant-nos a pagar a 
Espanya per més temps els impostos que ens roben.

Davant l’asfíxia econòmica a la qual Espanya sotmet als 
catalans i les catalanes, els diputats i les diputades del 
Parlament de Catalunya tenim el deure cívic i patriòtic 
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de fer un pas endavant, i és per això que el Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

1. No ingressar des de l’1 de gener de 2012 a la Hisenda 
i la Seguretat Social de l’Estat Espanyol els diners cor-
responents al pagament d’impostos, retencions, taxes i 
cotitzacions socials corresponents al Govern de la Gene-
ralitat i a tots els organismes i empreses que en depenen.

2. Que es faci càrrec, des de l’1 de gener de 2012, dels di-
ners corresponents al pagament d’impostos, retencions, 
taxes i cotitzacions socials per part de la resta d’adminis-
tracions públiques de Catalunya (ajuntaments, consells 
comarcals, Conselh Generau d’Aran i diputacions), així 
com també dels corresponents als ciutadans i les empre-
ses de Catalunya.

3. Ingressar els susdits diners a l’Agència Tributària de 
Catalunya, amb l’objectiu de destinar-los íntegrament a 
incrementar els Pressupostos dels Departaments de Sa-
lut, Ensenyament i Ocupació.

4. Que es faci càrrec, des de l’1 de gener de 2012, de la 
defensa jurídica i econòmica de les administracions, ciu-
tadans i empreses front a les actuacions que realitzi l’Es-
tat espanyol, entre ells a N’Andreu Bartolomé i Na Maria 
Casademunt, que han decidit que des de l’1 de gener de 
2012 faran insubmissió fiscal a Espanya i no pagaran cap 
més tribut a l’Estat Espanyol.

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. No ingressar des de l’1 de gener de 2012 a la Agencia 
Tributaria del Ministeri d’Economia i Hisenda ni a la 
Seguretat Social de l’Estat Espanyol els diners correspo-
nents al pagament de les retencions de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) ni les cotitzaci-
ons socials corresponents als diputats i les diputades del 
Parlament de Catalunya, així com el personal a càrrec 
del Parlament de Catalunya.

2. Ingressar els susdits diners a l’Agència Tributària de 
Catalunya, amb l’objectiu de destinar-los íntegrament a 
incrementar els Pressupostos dels Departaments de Sa-
lut, Ensenyament i Ocupació.

3. Expressar el seu reconeixement i llaor als dos ciuta-
dans de Siurana, Andreu Bartolomé i Maria Casade-
munt, que han decidit que des de l’1 de gener de 2012 
faran insubmissió fiscal a Espanya i no pagaran cap més 
tribut a l’Estat Espanyol.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de proteccions acústiques i l’adopció de 
mesures mediambientals a l’autopista C32, 
al pas per l’Escola Rosa Sensat, del Masnou
Tram. 250-00748/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30554 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Consol Prados Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La proximitat a l’Autopista C 32 i l’elevada intensitat 
de trànsit que aquesta suporta porten a que el soroll i la 
contaminació generats per aquest trànsit pertorbin greu-
ment les condicions de vida de moltes de les persones 
del Masnou Alt, de manera molt especial de les que vi-
uen als edificis contigus a l’autopista, i singularment de 
l’alumnat, professorat i demés personal de l’Escola Rosa 
Sensat, en les dependències posteriors de la qual és pràc-
ticament impossible qualsevol activitat docent.

Els mateixos estudis elaborats per la Generalitat per sot-
metre a informació pública el projecte de Ronda del Ma-
resme inclouen dades de controls acústics que demostren 
que en els edificis propers a l’autopista es pateixen uns 
nivells de soroll, mesurats en decibels, molt superiors als 
autoritzats legalment.

Davant d’aquesta constatació, l’anterior alcalde es va 
adreçar a la concessionària ACESA reclamant l’adop-
ció urgent de mesures de protecció acústica dels edificis 
confrontants amb l’autopista. La resposta de la concessi-
onària deixava a mans del Govern de la Generalitat l’exi-
gència efectiva d’aquestes mesures.

La salut de les persones que viuen al costat de l’auto-
pista, i especialment dels nens i nenes que passen bona 
part del dia a les dependències de l’Escola Rosa Sensat, 
mereixen una resposta àgil i efectiva, especialment des-
prés de què els mateixos estudis de la Generalitat hagin 
acreditat que suporten una contaminació molt superior a 
la tolerada legalment.

I més si tenim en compte que les mesures a adoptar (pan-
talles acústiques, complementades amb una pantalla ve-
getal que capturi part dels gasos generats pel trànsit) són 
senzilles i no especialment costoses.

I encara més si tenim en compte que els peatges d’aques-
ta autopista generen de bon tros els recursos necessaris 
per finançar aquestes actuacions i que és obligació de la 
concessionària adoptar les mesures pertinents per preve-
nir o pal·liar els seus efectes contaminants.

A més, si per a l’adopció efectiva d’aquestes mesures calgu-
és aportar-hi recursos públics, la Generalitat compta amb 
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recursos pactats amb el Ministeri de Foment l’any 2010, 
amb la finalitat d’invertir-los en la millora de la mobilitat 
de la comarca del Maresme, i segurament es podria justi-
ficar fàcilment que una molt petita part d’aquests recursos 
es destinés a la finalitat assenyalada per aquesta Resolució.

El passat mes d’octubre el Ple de l’Ajuntament del Mas-
nou va aprovar una moció per tal d’exigir a la concessi-
onària i al Govern de la Generalitat la resolució d’aques-
ta problemàtica de contaminació acústica que afecta al 
Masnou Alt.

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

Proposta de resolució

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

1. Exigir a la concessionària ACESA la instal·lació ur-
gent de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas pel 
Masnou, per protegir de l’impacte acústic de l’autopista 
especialment a l’Escola Rosa Sensat i als altres edificis 
del Masnou Alt més propers a aquesta via.

2. Adoptar les mesures necessàries per exigir a la con-
cessionària ACESA el plantat de la vegetació més efi-
caç per capturar gasos emanats del trànsit i protegir de 
la contaminació de l’autopista especialment a l’Escola 
Rosa Sensat i als altres edificis del Masnou Alt més pro-
pers a la C 32.

3. Garantir la realització urgent d’aquestes obres en el 
termini màxim de 3 mesos.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; 
Consol Prados Martínez, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A finals del mes de setembre, dins de La política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 

que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida. Prèviament, al mes de juliol es suprimia el Servei 
d’Atenció de Urgències de Xerta (Punt d’Atenció Conti-
nuada de Xerta) les nits de dilluns a dijous. Al mateix 
temps es suprimia el servei diürn d’ambulàncies del PAC 
de Xerta.

Tenint en compte que la eliminació d’aquests serveis pot 
implicar conseqüències greus pels veïns i veïnes de Pa-
üls en incrementar el temps d’espera de l’atenció urgent 
i que el temps mitjà o isòcrona que resultarà per arribar 
al punt d’assistència urgent (CUAP del Temple a Tortosa) 
supera els 30 minuts.

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

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Restablir de forma immediata la el Servei d’Atenció de 
Urgències de Xerta.

2. Restablir la plaça de metge que es va amortitzar a la 
població de Paüls i garantir la seva continuïtat per al pro-
per exercici pressupostari.

3. Restablir de forma immediata el servei diürn d’ambu-
làncies els 7 dies a la setmana del que gaudien els habi-
tants de Paüls i els altres pobles dependents del PAC de 
Xerta.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 30643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa de la comisión de interior

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio 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

Los Mossos d’Esquadra llevan reivindicando hace tiem-
po a través de los sindicatos policiales la necesidad de 
disponer de chalecos antibala más ligeros que les prote-
jan de agresiones con arma blanca y armas de fuego en 
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situaciones en las que es imposible prestar un servicio 
con los actuales chalecos.

La evidencia de esta necesidad se constata en recientes 
episodios de violencia, como el producido a mediados 
del mes de septiembre, cuando tres policías nacionales 
fueron tiroteados en Madrid y protegieron su integridad 
física gracias a los chalecos antibala que llevaban.

Esta prenda se ha convertido actualmente en un elemen-
to básico de protección policial y resulta imprescindible 
que los Mossos d’Esquadra dispongan de este material 
como requisito para que puedan llevar a cabo sus fun-
ciones de modo que quede salvaguardada su integridad 
física y garantizado el mejor servicio al ciudadano.

Propuesta de resolución

El Parlament insta al Govern a proporcionar a todos los 
agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra los chalecos 
antibalas ligeros que actualmente tienen que adquirir de 
modo individual y costear de su bolsillo para proteger su 
integridad con todas las garantías posibles.

Palau del Parlament, 23 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una llei contra l’homofòbia
Tram. 250-00751/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 32203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la Llei contra 
l’homofòbia, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

Les agressions i discriminacions a lesbianes, gais, trans-
sexuals i bisexuals augmenta any rere any segons les da-
des de la Memòria de l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
memòria que comptabilitza totes les comunicacions de 
denúncia que arriben a l’Observatori.

L’any 2010 es van registrar un total de 351 denúncies, el 
que suposa un increment del 7% respecte l’any anterior. 
Aquest increment es produeix especialment a les agres-
sions i discriminacions al carrer i llocs públics, seguits 
per les produïdes als serveis públics i administracions.

És evident que aquesta memòria és un reflex de la reali-
tat que cal tenir en consideració, i no sempre la primera 

resposta a l’agredit/da es fa amb la cura i dignitat que 
es mereixen, com tampoc s’adopten les mesures legals 
necessàries per a la seva intervenció.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a agilitar els tràmits per a l’aprovació de la llei 
contra l’Homofòbia, i a presentar-la al Parlament de Ca-
talunya el primer semestre de l’any 2012.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’exigència a Fi
cosa d’una justificació per a l’expedient de re
gulació d’ocupació temporal de l’antiga planta 
de Sony de Viladecavalls i sobre la concreció 
del seu pla de reconversió industrial
Tram. 250-00752/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

A principis de setembre de l’any 2010 la multinacional 
de productes electrònics Sony va deslocalitzar la seva 
producció a la planta de Viladecavalls mitjançant un 
acord amb les companyies Ficosa i Comsa-Emte, pel 
qual traspassava la capacitat productiva de la planta de 
Viladecavalls i el 50% del seu centre de desenvolupa-
ment de productes a Ficosa i l’altre 50% a Comsa-Emte.

En aquesta operació Sony també va garantir la subcon-
tractació de la producció de la planta de Viladecavalls 
durant els anys 2011 i 2012 o la compensació econòmica 
sinó es produïen les comandes suficients per garantir la 
producció de la planta durant aquests anys.

Els representants dels treballadors de la plantilla de 
l’antiga Sony a Viladecavalls venen denunciant des de 
fa temps els reiterats incompliments de l’empresa vers 
els acords establerts amb els treballadors, la falta d’un 
projecte sòlid a curt i mig termini per a totes les plantes 
de producció, i més recentment, l’expedient de regulació 
d’ocupació imposat per l’empresa, a pesar de les garanti-
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es de producció o compensació econòmica amb les que 
Sony es va comprometre en el moment de traspassar la 
producció.

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

Proposta de resolució

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

1. Exercir les seves funcions com autoritat laboral a Ca-
talunya: 

a. Exigint a l’empresa una justificació rigorosa i objecti-
va sobre la necessitat de l’expedient de regulació d’ocu-
pació temporal.

b. No autoritzant l’expedient si aquest no té en compte 
els acords de subcontractació de la producció i compen-
sació econòmica de la multinacional Sony vers Ficosa, 
respecte a la planta de producció de Viladecavalls.

c. Fent complir els acords entre l’empresa i els treballa-
dors sobre manteniment de l’ocupació 

d. Condicionant qualsevol ajuda de l’Administració Pú-
blica a l’Empresa a que els acords i les decisions de futur 
que prengui l’empresa es realitzaran previ diàleg amb els 
representants dels treballadors, i per tant, sense imposi-
cions, pressions ni coaccions.

2. Exercir les seva capacitat dinamitzadora i promotora 
de l’activitat industrial a Catalunya per: 

a. Exigir a l’empresa que concreti abans de finalitzar l’any 
2011 el seu Pla de Reconversió Industrial per a 2012 i 2013 
que contingui el pla de viabilitat financera, productiva i la 
homogeneïtzació de les plantes de producció en un únic 
centre de treball i sota una única direcció de producció.

b. Condicionar els suport financer públic que la Gene-
ralitat manté amb l’empresa Ficosa al manteniment dels 
482 llocs de treball que l’empresa ha anunciat que redu-
irà a curt termini.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni Cuadrado, diputat del GP SOC; Montserrat 
Capdevila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-00753/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 32327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario 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

El día 1 de novembre de 2011 se cerró el CAP de Rambla 
Marina del barrio de Bellvitge de l’Hospitalet de Llo-
bregat como resultado de la política de recortes en los 
presupuestos de salud aprobados por el gobierno de la 
Generalitat de Cataluña.

Esta situación deja a más de 30.000 ciudadanos de 
Bellvitge con un único CAP de referencia, el CAP de 
l’Ermita.

Este cierre ha provocado una alarma social que se ha 
traducido en numerosas protestes ciudadanas, llegando 
incluso a la ‘ocupación’ pacífica del centro para evitar su 
cierre definitivo.

El cierre del CAP de Rambla Marina es una amenaza 
grave para los Servicios sanitarios y calidad assistencial 
de los Ciudadanos del barrio de Bellvitge de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluya insta al Govern a:

La immediata reapertura del CAP de Rambla Marina de 
Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat).

Palau del Parlament, 18 de noviembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto C’s

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

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 15.11.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 352-00746/09)

Proposta de compareixença del president de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 352-00747/09)

Proposta de compareixença d’un representant de l’Asso-
ciació Professional de la Magistratura a Catalunya (tram. 
352-00748/09)

Fascicle segon
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya

Proposta de compareixença del president de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 352-00749/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00750/09)

Proposta de compareixença d’una representació de Jut-
ges per la Democràcia (tram. 352-00751/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Procuradors de Barcelona (tram. 352-00752/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
00753/09)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

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 (tram. 352-00764/09)

Proposta de compareixença de Jesús María Silva Sánchez, 
catedràtic de dret penal i advocat penalista (tram. 352-
00765/09)

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

Proposta de compareixença d’una representació de l’Asso-
ciació d’Amics de les Nacions Unides (tram. 352-00766/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalunya (tram. 352-00767/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00768/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
00769/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
(tram. 352-00770/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Procuradors de Tribunals de Catalunya (tram. 
352-00771/09)

Proposta de compareixença de Mercedes García Arán, 
catedràtica de dret penal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (tram. 352-00772/09)

Proposta de compareixença de Manuel Cachón Cadenas, 
catedràtic de dret processal de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (tram. 352-00773/09)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de l’Associació d’Amics de 
les Nacions Unides (tram. 352-00774/09)

Proposta de compareixença de l’Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya (tram. 352-00775/09)

Proposta de compareixença del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona (tram. 352-00776/09)

Proposta de compareixença d’una representació de Jut-
ges per a la Democràcia (tram. 352-00777/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
00778/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
(tram. 352-00779/09)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, 24.11.2011, DSPC-C 188

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials acordades 

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 353-00238/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Pro-
curadors de Tribunals de Catalunya (tram. 353-00239/09)

Compareixença d’una representació del Consell dels Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00240/09)

Compareixença del president de la Sala Civil i Penal del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (tram. 353-
00241/09)

Compareixença d’una representació de Jutges per a la 
Democràcia (tram. 353-00242/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de la Magistratura a Catalunya (tram. 353-
00243/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Amics de les Nacions Unides (tram. 353-00244/09)

Compareixença d’una representació de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya (tram. 353-00245/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Juristes Demòcrates (tram. 353-00246/09)

Compareixença de Roser Bach i Fabregó, directora de 
l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judici-
al i magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona 
(tram. 353-00247/09)

Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, catedràtic 
de dret penal i advocat penalista (tram. 353-00248/09)

Compareixença de Mercedes García Arán, catedràtica 
de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 353-00249/09)

Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, catedràtic 
de dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (tram. 353-00250/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Procuradors de Barcelona (tram. 352-00752/09)
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co
missió d’estudi de les bales de goma i altres 
instruments antiavalots del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 252-00004/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 152)

Al BOPC 152, a la pàgina 30.

On diu:

«Dolors Camats i Luis; portaveu GP ICV-EUiA; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu GPS; Anna Simó i Castelló 
Portaveu GP ERC Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
GP PPC; Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; Alfons 
López i Tena, representant Subgrup SI; Albert Rivera 
Díaz, president-representant Subgrup Cs»

Ha de dir:

«Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu GPS; Anna Simó i Castelló, por-
taveu GP ERC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP 
PPC; Alfons López i Tena, representant Subgrup SI»

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política sanitària
Tram. 302-00079/09

Esmenes presentades
Reg. 32355, 32463, 32486, 32490 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 32355)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, representant adjunt del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 302-
00079/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Ciutadans

«8. Incrementar el pressupost del departament de Salut 
per l’any 2012, de manera que la despesa real en salut 
per capità se situï per sobre de la mitjana espanyola i es 
garanteixi la qualitat assistencial».

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Representant adjunt del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
32463)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària 
(tram. 302-00079/09).

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

D’un nou punt nou

9. Davant l’informe jurídic encarregat pel Departament 
de salut per modificar la personalitat jurídica de l’ICS i 
la modificació de la llei 8/2007 que es planteja en la Llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa, es garantirà la 
titularitat pública de l’ICS i no es permetrà l’entrada de 
capital privat en aquesta empresa pública. Així mateix el 
Govern no transferirà les activitats de l’ICS a cap entitat 
que no sigui de titularitat pública.

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

D’un nou punt 10

10. No incorporar cap taxa a pagar a la ciutadania per 
rebre serveis sanitaris que hagin estat sol·licitats en la 
forma establerta o sigui el resultat d’una sol·licitud o 
prescripció de metge o metgessa o personal facultatiu de 
la sanitat de finançament públic.

El Govern establirà un protocol clar i homogeni d’infor-
mació i advertències als usuaris sobre el l’ús adequat del 
sistema sanitari i podrà establir instruments de penalit-
zació en casos singulars d’ús reiteradament inadequat 
dels serveis públics de salut.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. Impulsar un pla de racionalització de la despesa sani-
tària que inclogui, entre d’altres mesures: la selecció cen-
tralitzada dels medicaments en funció de la seva efectivi-
tat; la negociació centralitzada dels preus medicaments 
i productes sanitaris; la formació continuada realitzada 
des del propi sistema de salut, sense la participació de les 
companyies farmacèutiques; la prohibició de l’activitat 
comercial als centres del sistema sanitari o la constitució 
de comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de salut.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 32486)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política sanitària (tram. 302-00079/09).

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

1. Desenvolupar progressivament a tot el territori català 
el model d’atenció comunitària i tots els eixos i progra-
mes de salut mental que estableixi el nou Pla de salut de 
Catalunya 2011-2015.

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

Al punt 4

4. Garantir el desplegament progressiu, d’acord amb les 
prioritats i la planificació prevista en el nou Pla de Salut 
de Catalunya i al llarg del seu període de vigència d’una 
xarxa de serveis a tot el territori, ampliant els programes 
de salut mental d’atenció primària i d’atenció als casos 
més severs.

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

Al punt 6

6. Revisar i, si escau, modificar els canvis d’horaris dels 
centres d’atenció primària que s’han vist afectats per 

la reordenació de l’atenció continuada i urgent, per tal 
d’oferir la millor atenció als usuaris del sistema sanitari 
públic en funció de l’avaluació dels resultats i de les ne-
cessitats de servei.

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

Del punt 7

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

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

Del punt 8

8. Mantenir, en els pressupostos de l’any 2012, els recur-
sos econòmics destinats a l’atenció sanitària als ciuta-
dans, tot garantint la qualitat assistencial.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 32490)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política sanitària (tram. 302-00079/09).

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

Del punt 1

«[...] Salut Mental i Addiccions, d’acord amb el Pla de 
Salut 2011-2015.»

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

Del punt 4

«[...] d’atenció als casos més severs, d’acord amb el Pla 
de Salut 2011-2015.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 7

«7. Eliminar les reduccions en les retribucions econòmi-
ques anunciades pel Govern als professionals de la salut.»

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

Del punt 8

«8. Mantenir el pes relatiu del Departament de Salut en 
els propers pressupostos de la Generalitat per l’any 2012, 
per tal que les previsions pressupostàries no afectin a la 
qualitat dels serveis del sistema públic de salut.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures previstes perquè 
l’Administració sigui eficient i viable
Tram. 302-00080/09

Esmenes presentades
Reg. 26469, 30711 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26469)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
perquè l’Administració sigui eficient i viable (tram. 302-
00080/09).

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

D’un nou punt 2

2. El Parlament de Catalunya reafirma la validesa de 
l’article 83 de l’Estatut d’Autonomia de 2006, que defi-
neix l’organització territorial de Catalunya, article que 
va ser elaborat pel Parlament, aprovat per les Corts es-

panyoles i la ciutadania de Catalunya i declarat constitu-
cional pel Tribunal Constitucional.

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

D’un nou punt 3

3. El Parlament insta al Govern a: 

a) Tenir present en la elaboració del projecte de llei de 
Governs Locals, les reflexions i propostes de l’Informe 
Roca, confeccionat per una Comissió integrada per espe-
cialistes designats per tots els grups parlamentaris, l’any 
2000.

b) Tenir present en la elaboració del Projecte de llei de 
Governs Locals la diferència entre comarca i consell 
comarcal, i procedir a una reforma de la regulació dels 
consells comarcals, transformar-los en mancomunitats 
de municipis, amb la intenció d’avançar en la necessària 
simplificació administrativa.

c) Fer les gestions necessàries davant el Govern central 
per tal que aquest procedeixi a simplificar tant l’Admi-
nistració central, evitant duplicitats amb les Comunitats 
Autònomes i suprimint Ministeris d’àmbits traspassats a 
les Comunitats, com l’Administració perifèrica de l’Estat, 
suprimint la major part de la seva estructura.

d) Fer les gestions necessàries davant el Govern central 
per tal que treballi per construir el consens polític que 
faci possible una reforma de la Constitució, per la via 
prevista a l’article 167 de la mateixa Constitució, que eli-
mini la obligatorietat de l’existència de les províncies a 
totes les Comunitats Autònomes, permetent que aquestes 
es dotin de l’organització territorial que considerin més 
adequada a les seves característiques geogràfiques, de-
mogràfiques i històriques.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

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

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 30711)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res previstes perquè l’Administració sigui eficient i via-
ble (tram. 302-00080/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir «de i» després de «pública».

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política universitària
Tram. 302-00081/09

Esmenes presentades
Reg. 32357, 32404, 32407, 32487, 32494 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 32357)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president-representant del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política universitària (tram. 302-
00081/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Ciutadans

«4. Facilitar el moviment interuniversitari tant d’alum-
nes com de professors, dins de Catalunya i de la resta de 
l’Estat amb mesures entre les quals s’inclogui la supres-
sió del Decret que imposa l’acreditació del nivell C de 
català pels professors universitaris».

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Albert Rivera Díaz
President-representant del SP C’s

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 32404)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
universitària (tram. 302-00081/09).

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

Del punt 4.

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

Del punt 5, que quedaria redactat de la forma següent: 

«5. Elaborar un pla per afavorir el moviment interuniver-
sitari dins i fora de Catalunya, tot afavorint l’intercanvi 
d’alumnes i professors.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 32407)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política universitària (tram. 302-00081/09).

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

1. Adaptar el model de finançament de les universitats 
catalanes a les necessitats actuals.

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

4. Facilitar el moviment interuniversitari tant d’alumnes 
com de professors, dins de Catalunya i de la resta d’Eu-
ropa, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Su-
perior (EEES).

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Garantir el compliment del decret 128/2010, de 14 de 
setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari 
de Catalunya.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. Reclamar el traspàs de les beques universitàries a la 
Generalitat de Catalunya, compromís assolit pel Congrés 
dels Diputats sense que aquest s’hagi fet realitat.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Condicionar els eventuals augments de les taxes uni-
versitàries per a l’exercici 2012 a la capacitat de la renta 
dels estudiants i llurs famílies.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 32487)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política universitària (tram. 302-00081/09).

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

Del punt 1

1. Continuar treballant en el model de finançament de les 
universitats públiques de Catalunya, d’acord amb aques-
tes, per tal d’adaptar-lo a la conjuntura econòmica del 
moment.

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

2. Desenvolupar el marc de la transparència en que s’ha 
de moure la necessària autonomia universitària, incloent 
en els treballs de la Comissió de Governança del Consell 
Interuniversitari l’exigència de consolidació comptable de 
la universitats i tots els ens dependents d’elles.

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

3. Establir, dintre del model de finançament, incentius per 
impulsar plans l’especialització i excel·lència dels estudis 
a les universitats catalanes.

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

Dels punts 4 i 5 que queden redactats en un únic punt 

4. Promoure el moviment interuniversitari i continuar 
treballant en un pla d’internacionalització de les univer-
sitats catalanes, afavorint l’intercanvi d’alumnes i pro-
fessors.

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

Del punt 7

7. Estudiar, a traves del consell Interuniversitari de Ca-
talunya, les mesures necessàries per promoure i facilitar 
l’existència i l’excel·lència dels estudis d’humanitats, filo-
sofia i lletres.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32494)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política universitària (tram. 302-00081/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Modificació dels punts 1, 3 i 6 del text de la Moció

Nova redacció: 

1. Incloure el nou model de finançament de les universi-
tats públiques catalanes en les conclusions de la comis-
sió creada per a l’elaboració del Pacte Nacional per a 
l’Educació Superior– Universitats, que ha de ser signat 
abans de finalitzar el primer semestre de 2012, en base 
als següents eixos: 

a. Un Pla de finançament d’Universitats Públiques 2012-
2016 que concreti el contracte programa, el finançament 
de la recerca i la transferència i les inversions.

b. La concreció d’una proposta de taxes, beques i ajuts 
universitaris pels cursos 2012-2016, que salvaguardi 
l’equitat a l’accés a l’educació superior de tots els estudi-
ants i alhora afavoreixi els mèrits, la mobilitat, la inter-
nacionalització, l’emprenedoria i la creació d’empreses 
dels estudiants i que es marqui com a objectiu que un mí-
nim d’un terç dels estudiants siguin becats.
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c. El traspàs del fons de beques estatal pel curs 2012-
2013.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les caixes d’estalvis
Tram. 302-00082/09

Esmenes presentades
Reg. 32358, 32478, 32488 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 32358)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya,i Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les caixes d’estalvis (tram. 302-00082/09).

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

Al final del punt 2

«Amb caràcter immediat, reclamar a l’Estat la facultat de 
la Generalitat de designar els representants del FROB als 
consells d’administració de les entitats intervingudes».

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

Del punt 4

«Impulsar les reformes normatives necessàries, tant al 
Parlament de Catalunya com davant el Congrés de Dipu-
tats, per a limitar les remuneracions directes i indirectes 
dels alts directius de les caixes d’estalvi i dels nous bancs, 
i reclamar les dades d’aquestes remuneracions de les 
entitats intervingudes per a donar-ne publicitat, d’acord 
amb el principi de transparència d’actuació dels poders 
públics».

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32478)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les caixes 
d’estalvis (tram. 302-00082/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista

De supressió dels punts 2 i 7 i addició d’un nou punt 2

2. Assegurar que tant els Fundadors com la Generalitat 
tornaran a tenir una presència significativa en el capital 
de les entitats per garantir que no es produirà la deslo-
calització i l’abandó progressiu de l’activitat en el nostre 
país, que es mantindran els centres de decisió a Catalu-
nya i es consolidarà la vinculació territorial de l’Obra 
Social de les entitats originàries.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3

3. Assegurar la viabilitat de les obres socials, garantint 
que s’hi destinen tant actius patrimonials, a banda dels 
que estan afectes a la mateixa obra social, que han estat 
traspassats als Bancs que s’han creat per gestionar l’acti-
vitat financera, com actius immobiliaris d’aquests Bancs, 
per tal d’ampliar els recursos que disposen les entitats 
per donar continuïtat a l’Obra Social.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 4

4. Reclamar als equips directius de les entitats el retiment 
de comptes anual sobre la gestió realitzada, així com les 
dades sobre les remuneracions directes i indirectes dels 
alts directius de les caixes i els nous bancs per tal d’assegu-
rar que no es produeixen fenòmens d’espoliació de recur-
sos i fer especial seguiment en les entitats intervingudes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 32488)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les caixes d’estalvis (tram. 302-00082/09).

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

Del punt 1

1. Constata, per part del Banc d’Espanya, una manca 
d’independència exigible en el procés de valoració patri-
monial de les caixes d’estalvis participants en Catalunya 
Banc SA i Unnim Banc SA, procés del qual ha resultat 
l’actual grau de participació del FROB.

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

Del punt 2

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

Del punt 3 

3. a) Vetllar perquè es puguin mantenir a Catalunya cen-
tres de decisió de les noves entitats bancàries sorgides 
de la participació de caixes d’estalvis; i per l’adequat 
dimensionament de les noves estructures administratives 
als requeriments del seu nivell d’operavitat, de manera 
que es puguin destinar recursos a l’obra social.

b) Vetllar perquè les activitats pròpies de responsabilitat 
corporativa de les noves entitats bancàries sorgides del 
procés de reestructuració de les caixes d’estalvis prestin 
una atenció especial al seu entorn de proximitat i al tei-
xit social de les localitats on operin, per mitjà o en col-
laboració amb les obres socials de les caixes d’origen.

c) Vetllar pel manteniment dels actuals recursos de les 
obres socials de les caixes d’estalvis, en el marc de les 
competències de la Generalitat, i endegar les propostes 
normatives adients, d’acord amb el Decret Llei 5/2010 de 
3 d’agost, de modificació del text refós de la Llei de cai-
xes d’estalvis de Catalunya.

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

Del punt 4.

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

Del punts 5 i 7 en un punt 5

5. Manifesta, així mateix, la necessitat general d’una re-
presentació adient dels àmbits territorials i de les caixes 
d’origen (entitats fundadores, impositors i treballadors) 
en les noves entitats sorgides.

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

Del punt 6

6. Insta al Govern a donar trasllat d’aquest extrem al Go-
vern de l’Estat i al Banc d’Espanya, com a ens regulador 
i responsable del marc financer, d’acord amb la Resolu-
ció 338/IX del Parlament de Catalunya.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 8 que passa a ser el punt 7 

7. Instar el Govern a establir instruments de participació 
amb totes les entitats financeres que operen a Catalunya 
perquè, davant de situacions d’impagament o d’execució 
hipotecària que afectin l’habitatge habitual, prenguin 
part en processos de mediació amb les famílies afectades, 
i en l’estudi i implementació de possibles solucions, en 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la sostenibilitat del sistema sa
nitari
Tram. 302-00083/09

Esmenes presentades
Reg. 32356, 32464, 32485, 32491 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 32356)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, representant adjunt del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanita-
ri (tram. 302-00083/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Ciutadans

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que el Pla de Salut se presente durante el primer 
trimestre del 2012 y contenga las siguientes medidas: 
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1. Recuperar toda la activitat quirúrgica [...]»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Representant adjunt del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
32464)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del siste-
ma sanitari (tram. 302-00083/09).

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

Del punt 2

2. Davant l’informe jurídic encarregat pel Departament 
de salut per modificar la personalitat jurídica de l’ICS i 
la modificació de la llei 8/2007 que es planteja en la Llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa, es garantirà la 
titularitat pública de l’ICS i no es permetrà l’entrada de 
capital privat en aquesta empresa pública. Així mateix el 
Govern no transferirà les activitats de l’ICS a cap entitat 
que no sigui de titularitat pública.

Garantir normativament que l’empresa pública lnstitut 
Català de la Salut no permetrà l’entrada de capital privat 
en la gestió dels serveis que li són encomanats pel Depar-
tament de Salut.

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

Del punt 3

3. Garantir que el Projecte de Pressupostos pel 2012 in-
corporarà els recursos necessaris per: 

a) Executar un model integral de seguiment de temps 
d’espera, llistes d’espera i temps de garantia de visites 
d’especialistes, proves diagnòstiques i de totes les inter-
vencions quirúrgiques, que ha de permetre garantir un 
temps raonable de circuits de diagnòstic i inici de trac-
taments. Per temps d’espera s’entendrà el comprès entre 
el dia en que hi la primera derivació fins que s’inicia el 
tractament o intervenció quirúrgica.

b) Implantar completament el sistema de finançament 
amb base territorial i capitativa a tot el territori, per tal 
de consolidar els serveis integrals i integrats, afavorint 
l’equitat i la sostenibilitat del sistema, fent públics el pa-

ràmetres de les variables que determinin la quantia per 
càpita de cada territori.

c) Garantir el model de Governança, gestió i participació 
del sistema sanitari, tant a nivell de Catalunya, com de 
les set regions sanitàries i dels sectors sanitaris mitjan-
çant els Consells de Govern, Comissió de Proveïdors i 
Consells de Salut dels Governs Territorials de Salut.

d) Implementar les bases d’un nou model retributiu per 
metges, infermeres i professionals sanitaris, d’acord a les 
recomanacions efectuades pels Consells de la Professió 
Mèdica i Infermera.

e) Desplegar al conjunt del territori els Plans interdepar-
tamentals d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addiccions i de Salut de Catalunya que preveu l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.»

f) Iniciar un Pla a 8 anys per equiparar la despesa públi-
ca per càpita en salut a la mitjana dels països de la UE.

g) No incorporar cap taxa a pagar per part de la ciutada-
nia per rebre serveis sanitaris que hagin estat sol·licitats 
en la forma establerta o siguin el resultat d’una sol·licitud 
o prescripció de metge o metgessa o del personal faculta-
tiu de la sanitat de finançament públic.

El Govern establirà un protocol clar i homogeni d’infor-
mació i advertències als usuaris sobre el l’ús adequat del 
sistema sanitari i podrà establir instruments de penalit-
zació en casos singulars d’ús reiteradament inadequat 
dels serveis públics de salut.

h) Impulsar un pla de racionalització de la despesa sani-
tària que inclogui, entre d’altres mesures: la selecció cen-
tralitzada dels medicaments en funció de la seva efectivi-
tat; la negociació centralitzada dels preus medicaments 
i productes sanitaris; la formació continuada realitzada 
des del propi sistema de salut, sense la participació de les 
companyies farmacèutiques; la prohibició de l’activitat 
comercial als centres del sistema sanitari o la constitu-
ció de comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de 
salut.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 32485)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari 
(tram. 302-00083/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

1. Garantir la realització de l’activitat quirúrgica, les vi-
sites de consultes especialitzades i les proves diagnòsti-
ques, d’acord amb criteris de priorització clínica, per do-
nar resposta a les necessitats assistencials de la població.

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

Al punt 2

2. Garantir l’aplicació i compliment de la normativa vi-
gent referent a l’Institut Català de la Salut no permetrà 
l’entrada de capital privat en la gestió dels serveis que li 
són encomanats pel Departament de Salut.

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

De l’encapçalament del punt 3

3. Garantir que el Projecte de Pressupostos pel 2012 per-
metrà avançar en la línia de: 

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

De l’apartat a del punt 3

a) Executar un model integral de seguiment de llistes 
d’espera que permeti millorar la monitorització de les vi-
sites d’especialistes, proves diagnòstiques i de totes les 
intervencions quirúrgiques, alhora que es garanteixen 
els temps d’espera en els circuits de diagnòstic ràpid.

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

De l’apartat b del punt 3

b) Implantar els sistemes de finançament, amb base ter-
ritorial, capitativa o per resultats de salut, que perme-
tin consolidar els serveis integrals i integrats, afavorint 
l’equitat i la sostenibilitat del sistema.

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

De l’apartat c del punt 3

c) Garantir el model de Governança, gestió i participació 
del sistema sanitari, tant a nivell de Catalunya, com de 
les set regions sanitàries i dels sectors sanitaris mitjan-

çant els òrgans de direcció i participació territorial en sa-
lut, d’acord amb allò que disposa la Llei d’ordenació sa-
nitària de Catalunya, les funcions dels quals garanteixen 
la participació directa dels agents del sistema en el des-
envolupament estratègic i operatiu del sistema sanitari.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 3

d) Buscar el màxim consens per avançar en l’establiment 
de les bases d’un nou model retributiu per metges, in-
fermeres i professionals sanitaris, tenint en compte les 
recomanacions efectuades pels Consells de la Professió 
Mèdica i Infermera.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 32491)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la sostenibilitat del sistema sanitari (tram. 302-
00083/09).

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

Del punt 2

«2. Refermar el caràcter públic de l’Institut Català de 
la Salut com a empresa de la Generalitat de gestió dels 
serveis que li són encomanats pel Departament de Salut 
facilitant en tot moment la introducció de nous instru-
ments i mecanismes que permetin assolir uns resultats en 
la gestió més transparents, eficaços i moderns.»

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

De la lletra c, de l’apartat 3

«c) Garantir el model de Governança, gestió i participa-
ció del sistema sanitari, tant a nivell de Catalunya, com 
de les set regions sanitàries i dels sectors sanitaris mit-
jançant els Consells de Govern, Comissió de Proveïdors 
i Consells de Salut dels Governs Territorials de Salut.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra d, de l’apartat 3

«d) Consensuar les bases d’un nou model retributiu per 
metges, infermeres i professionals sanitaris, d’acord a les 
recomanacions efectuades pels Consells de la Professió 
Mèdica i Infermera.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’ocupació
Tram. 302-00084/09

Esmenes presentades
Reg. 32403 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 32403)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
(tram. 302-00084/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al final del punt 3, afegir-hi: 

«, tot encoratjant el Govern a esforçar-se a aconseguir el 
traspàs de les competències passives de la INEM per tal 
d’exercir iniciatives pel que fa a la legislació, control i 
pagament dels subsidis.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les inversions del Govern de l’Es
tat en infraestructures
Tram. 302-00085/09

Esmenes presentades
Reg. 32329, 32402, 32467 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
32329)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern 
de l’Estat en infraestructures (tram. 302-00085/09).

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

Es modifica tot l’apartat 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar al 
Govern de l’Estat a: 

2.1. Mantenir la quantia d’inversions previstes a Cata-
lunya de conformitat amb els Protocols signats entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Púbiques i el 
Ministerio de Fomento.

2.2. Redefinir dites inversions donant prioritat, i ampli-
ant en el que sigui possible, a les inversions en infraes-
tructures de transport públic, en especial el ferroviari de 
passatgers i de mercaderies, i les mediambientals, en es-
pecial les d’abastament i tractament d’aigües 

2.3. Que la totalitat dels imports destinats a inversions 
que corresponen a Catalunya en aplicació de la disposi-
ció addicional 3ª del vigent Estatut d’Autonomia, s’apli-
quin de forma efectiva a l’execució d’infraestructures, 
segons la redefinició de prioritats, i no s’hagin d’aplicar 
en cap cas, a subvenir deutes.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 32402)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestruc-
tures (tram. 302-00085/09).

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

El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar pel 
baix compliment del Govern de l’Estat en el període 
2006-2011 respecte dels compromisos formalment adqui-
rits l’any 2005 amb la Generalitat respecte a les inversions 
en infraestructures viàries i ferroviàries a Catalunya.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar un procés de diàleg amb el nou Govern de 
l’Estat per tal de donar compliment a allò previst en els 
convenis signats entre el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques i el Ministerio de Fomento sobre 
la xarxa viària i ferroviària per tal de donar prioritat en 
la seva tramitació administrativa i posterior licitació de 
l’execució d’obres a aquells projectes que han de tenir un 
major retorn econòmic i social, dins de les disponibilitats 
pressupostàries i l’actual conjuntura de crisi econòmica.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 32467 i 32735)

N. de la R.: El text que es reprodueix a continuació incor-
pora la rectificació presentada (reg. 32735).

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat 
en infraestructures (tram. 302-00085/09).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Reclamar al Govern de l’Estat a que faci efectiva la 
transferència corresponent a la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut, quantificada en 750 milions d’euros i 
inclosos en el pressupostos per a l’any 2011.

– Reclamar al Govern de l’Estat els 1.750 milions corres-
ponents al fons de competitivitat.

– Convocar una reunió de la Comissió Bilateral Genera-
litat-Estat abans d’acabar l’any 2011 per tal de consignar 
els milions d’euros que queden per assignar en projectes 
d’infraestructures prioritaris per a Catalunya a càrrec de 
la Disposició Addicional Tercera.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt GP d’ERC Portaveu GP d’ERC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili
tat d’un diputat
Tram. 234-00024/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 29 de novembre de 2011, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pel diputat Albert Rivera Díaz relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, 
proposa al Ple la situació de compatibilitat del diputat 
Albert Rivera Díaz (tram. 234-00024/09).

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del vuitantè aniversari del reconeixe
ment del sufragi femení
Tram. 401-00024/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 20, 01.12.2011, DSPC-P 36

Ple del Parlament

El Parlament de Catalunya, amb motiu de la celebració 
del vuitantè aniversari del reconeixement constitucional 
del sufragi femení, en el marc de la Segona República 
Espanyola, ret homenatge públic a les dones i els homes 
que, al llarg de les generacions, van lluitar, des de l’acti-
visme cívic, la reivindicació sufragista i l’acció política, 
perquè fos possible aquella fita democràtica.

Així mateix, expressa la seva gratitud a les dones cata-
lanes que, l’any 1931, es van implicar en la campanya 
per l’Estatut de Núria, malgrat que encara no tenien re-
conegut el dret de vot, perquè amb aquest compromís 
palesaven llur voluntat de participar activament en la 
construcció de l’autonomia catalana.

El Parlament de Catalunya constata que, tot i que avui 
hi ha igualtat de sufragi, encara perviuen obstacles de 

caire social, laboral, econòmic i cultural que impedei-
xen la plena igualtat entre dones i homes en les diverses 
manifestacions de la vida democràtica, sobretot pel que 
fa a la difícil conciliació de la projecció pública amb la 
vida familiar.

Per això, declara el compromís de fomentar la participa-
ció política de les dones i d’afavorir les condicions soci-
als, laborals i culturals que permetin aconseguir la plena 
igualtat entre homes i dones.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 72/IX, 
sobre el millorament de les línies ferroviàries 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00064/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30042 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00064/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 72/IX, so-
bre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

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 72/IX, sobre el millorament 
de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre (núm. tram. 290-00064/09), us informo 
del següent: 

La Direcció General de Transports i Mobilitat d’aquest 
Departament ja ha demanat a Renfe Operadora, per 
via escrita, que substitueixi el material mòbil del tipus 
440/470 i 448 assignat a les línies entre Barcelona i Reus 
i Barcelona i Tortosa per trens nous de prestacions ade-
quades als requeriments dels usuaris.

D’altra banda, el Ministerio de Fomento és l’organisme 
titular de les infraestructures ferroviàries gestionades 
per l’ADIF i, com a tal, redactarà en breu el Pla de In-
fraestructures dels serveis regionals de Catalunya 2012-
2018. En aquest sentit, la Direcció General de Transports 
i Mobilitat ha establert contacte amb aquest Ministerio, 
per tal que, durant la redacció d’aquest pla, s’elabori una 
anàlisi sobre la necessitat i viabilitat de noves estacions 
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i baixadors al Camp de Tarragona. També ha sol·licitat 
que el Pla inclogui un programa de modernització de les 
estacions de la demarcació de Tarragona i que donin res-
posta a les necessitats de mobilitat per articular el siste-
ma de rodalia del Camp de Tarragona.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 74/IX, 
sobre la implantació de trens adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda al servei de 
rodalia i regional
Tram. 290-00066/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30043 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00066/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 74/IX, so-
bre la implantació de trens adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional.

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 74/IX, sobre la implantació 
de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al 
servei de rodalia i regional (núm. tram. 290-00066/09), 
us informo del següent: 

La Direcció de Rodalies de Catalunya ja està duent els 
treballs preliminars necessaris per implantar informa-
cions útils sobre accessibilitat per a PMR als diversos 
canals de comunicació al web i als panells informatius 
de les estacions.

Amb l’objectiu d’incrementar progressivament el grau 
d’accessibilitat del material mòbil, Renfe està desenvo-
lupant un pla d’adaptabilitat global al qual destaquen les 
següents actuacions en l’àmbit de Rodalies de Catalunya: 

– Retirada de la sèrie 440 no adaptada (juny de 2010).

– Incorporació gradual de 68 trens Civia tipus 465 al servei 
de rodalia de Barcelona (55 unitats en circulació a 1 de 
gener de 2011)

– Adaptació dels 112 trens de la sèrie 447 (servei de ro-
dalia). Actuació recentment contractada.

– Substitució de les unitats de la sèrie 450/451 per mate-
rial tipus Civia a l’acabament de la vida útil d’aquelles.

– Incorporació de 20 nous trens de la sèrie 449 als ser-
veis regionals (2009-2010).

– Adaptació de 18 trens de la sèrie 448 (remodelada). 
Primer prototip en fase d’homologació.

La disponibilitat de parc adaptat permetrà l’adaptació 
integral les línies a mida que culminin les corresponents 
obres d’accessibilitat d’estacions per part d’Adif.

S’ha sol·licitat reiteradament l’acompliment escrupolós 
dels terminis compromesos per als diversos programes 
d’actuació del Pla –entre ells, el d’adaptació d’estacions– 
per part del Ministeri de Foment.

La Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures 
va informar, durant la reunió institucional de seguiment 
del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies 2008-
2015 celebrada l’1 de juliol de 2011, sobre l’encàrrec d’un 
estudi per a l’elaboració d’un nou pla d’infraestructures 
ferroviàries utilitzades pels serveis regionals de titulari-
tat de la Generalitat en resposta a una petició que s’havia 
formulat des de la conselleria de Territori i Sostenibilitat 
en aquest sentit.

En la posterior trobada tècnica celebrada en data 10 
d’octubre de 2011, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat va sol·licitar que el nou pla del Ministeri de Fo-
ment inclogui un programa específic d’adaptació de les 
estacions que no pertanyen al nucli de rodalia de Bar-
celona.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 75/IX, 
sobre el millorament del transport públic en
tre l’Alt Penedès i Tarragona
Tram. 290-00067/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30044 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00067/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 75/IX, so-
bre el millorament del transport públic entre l’Alt Pene-
dès i Tarragona.

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 75/IX, sobre el millorament 
del transport públic entre l’Alt Penedès i Tarragona (núm. 
tram. 290-00067/09), us informo del següent: 

Els serveis de rodalia es caracteritzen per ser un trans-
port massiu i en règim de freqüències que vénen de-
terminades per la seva pròpia demanda específica. En 
aquest context, les freqüències del tram sud de la línia R4 
–igual que les de la resta de línies de la xarxa de rodalia 
de Barcelona– estan basades en el nombre de viatgers 
que pugen i baixen a les estacions segons els aforaments 
que realitza l’operador periòdicament. Segons aquesta 
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informació no es justifica l’increment de les freqüències 
de servei al tram sud de la línia R4 ni tampoc pivotar 
els horaris de la línia sobre l’estació de Sant Vicenç de 
Calders per tal d’optimitzar les correspondències amb 
les línies regionals que discorren per la costa. Aquesta 
darrera modificació implicaria un canvi d’horaris en les 
estacions de major afluència de viatgers que podria per-
judicar la qualitat del servei ferroviari.

Pel que fa a les línies regionals R14, R15 i R16, la seva 
demanda correspon sobretot a relacions entre els prin-
cipals nuclis comarcals de població (Tarragona, Reus, 
Lleida i les poblacions de la Costa Daurada) i Barcelona. 
Això fa que els horaris d’aquests serveis s’hagin d’adap-
tar principalment a uns fluxos de mobilitat que tenen un 
caire discontinu, presenten una forta estacionalitat i es 
troben focalitzats en centres de població situats a distàn-
cies mitjanes.

En el marc del nou Pla d’oferta 2011-2015 de Rodalies de 
Catalunya, s’ha previst la inclusió, dins del futur servei 
de rodalia del Camp de Tarragona, d’una línia que per-
metrà la connexió directa entre Vilafranca del Penedès i 
Tarragona. L’oferta d’aquesta línia serà cadenciada i tin-
drà una freqüència proporcionada al nivell de demanda 
de la relació.

Les dades relatives a la utilització del servei regular de 
transport per carretera durant l’any 2010 es limiten a la 
venta de 315 bitllets, que conformen el total d’anades i 
tornades entre aquestes dues destinacions.

Aquestes dades desaconsellarien la realització d’expe-
dicions directes que estarien més pensades per a grans 
pols generadors de mobilitat que tenen una forta relació i 
dependència entre sí.

En l’hipotètic cas que aquestes xifres es poguessin, per 
exemple, quintuplicar amb nous serveis, en cap cas, el 
servei s’acostaria a uns mínims raonables de sostenibili-
tat des del punt de vista econòmic.

En conclusió de l’anàlisi realitzada no s’ha concretat 
ni la necessitat d’establir serveis directes per autopista 
entre Vilafranca del Penedès i Tarragona ni l’ampliació 
del nombre de serveis actual en els termes proposats per 
la resolució 75/IX del Parlament de Catalunya tenint en 
compte la demanda detectada i l’increment de cost que 
suposarien aquestes actuacions per a les quals no es dis-
posa de pressupost.

Sens perjudici de l’exposat i atenent al requeriment del 
Parlament s’incorporen aquestes propostes a les mesures 
de desplegament del Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya per tal de procedir a un examen més detallat de 
la seva viabilitat.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 76/IX, 
sobre el millorament del servei de transport 
de viatgers per carretera entre Vilafranca del 
Penedès i Tarragona
Tram. 290-00068/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30045 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00068/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 76/IX, so-
bre el millorament del servei de transport de viatgers per 
carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona.

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 76/IX, sobre el millorament 
del servei de transport de viatgers per carretera entre 
Vilafranca del Penedès i Tarragona (núm. tram. 290-
00068/09), us informo del següent: 

Les dades relatives a la utilització del servei regular de 
transport per carretera durant l’any 2010 es limiten a la 
venda de 315 bitllets, que conformen el total d’anades i 
tornades entre aquestes dues destinacions.

Aquestes dades desaconsellarien la realització d’expe-
dicions directes que estarien més pensades per a grans 
pols generadors de mobilitat que tenen una forta relació i 
dependència entre si.

En l’hipotètic cas que aquestes xifres es poguessin, per 
exemple, quintuplicar amb nous serveis, en cap cas, el 
servei s’acostaria a uns mínims raonables de sostenibili-
tat des del punt de vista econòmic.

En conclusió de l’anàlisi realitzada no s’ha concretat ni 
la necessitat d’establir serveis directes per autopista en-
tre Vilafranca del Penedès i Tarragona ni l’ampliació del 
nombre de serveis actual en els termes proposats per la 
resolució 76/IX del Parlament de Catalunya tenint en 
compte la demanda detectada i l’increment de cost que 
suposarien aquestes actuacions per a les quals no es dis-
posa de pressupost.

En aquest sentit, cal tenir present l’alternativa del mode 
ferroviari, mitjançant la utilització combinada de la línia 
de rodalies R4 i la posterior connexió amb el servei de 
mitja distància entre Tarragona i Barcelona que té atura-
da a l’estació de Sant Vicenç de Calders.

Sens perjudici de l’exposat i atenent al requeriment del 
Parlament s’incorporen aquestes propostes a les mesures 
de desplegament del Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya per tal de procedir a un examen més detallat de 
la seva viabilitat.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 77/IX, 
sobre la continuïtat dels programes de la Llei 
3/2009 i la reserva pressupostària per a dotar 
el Fons per a la regularització i millora de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00069/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30046 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00069/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 77/IX, so-
bre la continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i la 
reserva pressupostària per a dotar el Fons per a la regu-
larització i millora de les urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics.

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 77/IX, sobre la continuïtat 
dels programes de la Llei 3/2009 i la reserva pressupos-
tària per a dotar el Fons per a la regularització i millo-
ra de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (núm. 
tram. 290-00069/09), us informo del següent: 

El pressupost de la Generalitat per l’any 2011, aprovat 
pel Parlament, ha previst recursos suficients per desen-
volupar aquells programes d’adequació, finançats a les 
convocatòries 2009 i 2010, pel Fons per a la regularitza-
ció d’urbanitzacions, creat a la Llei 3/2009, de regularit-
zació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

– Convocatòria 2009: aquests municipis disposen fins 
el 30 de novembre de 2011 per completar les actuacions 
previstes al programa d’adequació. Fins aquest moment 
12 municipis han sol·licitat ampliar el termini previst a 
la convocatòria i completar les actuacions abans del 21 
de novembre de 2012. En haver justificat l’execució de 
despesa superior a la bestreta obtinguda, s’ha informat 
favorablement un segon pagament destinat al programa 
d’adequació de 10 ajuntaments.

– Convocatòria 2010: en el termini previst a la convoca-
tòria, 40 ajuntaments han justificat el desenvolupament 
dels treballs. S’ha informat favorablement una segona 
bestreta destinada al programa d’adequació de les ur-
banitzacions corresponents als 29 ajuntaments que han 
completat la documentació.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 78/IX, 
sobre les actuacions per a fer complir a l’Ajun
tament de Martorell la resolució del 12 de ge
ner de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
sobre l’execució de les obres de restauració 
de la llera del riu Anoia
Tram. 290-00070/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30047 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00070/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 78/IX, 
sobre les actuacions per a fer complir a l’Ajuntament de 
Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de 
restauració de la llera del riu Anoia.

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 78/IX, sobre les actuacions 
per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució 
del 12 de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera 
del riu Anoia (núm. tram. 290-00070/09), us informo del 
següent: 

L’Agència Catalana de l’Aigua, amb data 4 de juliol de 
2011 ha resolt l’expedient de legalització de les obres de 
l’aparcament, al marge esquerre del riu Anoia (terme 
municipal de Martorell) amb unes condicions prèvies 
que l’Ajuntament haurà de complir.

No obstant, anteriorment l’Ajuntament va sol·licitar com 
a mesura cautelar la suspensió de l’expedient sanciona-
dor i del requeriment de reposició del medi, i el Jutge del 
Contenciós Administratiu no 9 de Barcelona va suspen-
dre-ho tot, el 14 de març de 2011.

Per tant, no es podran complir les condicions de la reso-
lució prèvies a la legalització, que inclouen la reposició 
del medi, fins que no s’hagi dictat sentència.

Com a conseqüència d’això, l’ACA constituirà el grup de 
treball d’avaluació i seguiment de les intervencions ne-
cessàries, a partir del moment que es dicti sentència en 
aquest assumpte i s’aixequi la suspensió.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 79/IX, 
sobre la licitació i l’adjudicació de les obres 
de la carretera N2 entre Sils i Maçanet de la 
Selva i sobre la gratuïtat temporal del peatge 
de l’autopista AP7 entre Sarrià de Ter i Maça
net de la Selva
Tram. 290-00071/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30048 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00071/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 79/IX, so-
bre la licitació i l’adjudicació de les obres de la carretera 
N-2 entre Sils i Maçanet de la Selva i sobre la gratuïtat 
temporal del peatge de l’autopista AP-7 entre Sarrià de 
Ter i Maçanet de la Selva.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 79/IX, sobre la licitació 
i l’adjudicació de les obres de la carretera N-2 entre Sils 
i Maçanet de la Selva i sobre la gratuïtat temporal del 
peatge de l’autopista AP-7 entre Sarrià de Ter i Maçanet 
de la Selva (núm. tram. 290-00071/09), us informo del 
següent: 

Per tal de donar compliment a la resolució 79/IX del Par-
lament, la Direcció General de Carretera s’ha adreçat a la 
demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya per tal 
que acceleri la licitació i adjudicació del tram de l’N-II en-
tre Sils i Maçanet de la Selva i que aquestes obres es facin 
en un període raonable de temps. Així mateix que, mentre 
no estiguin finalitzades les obres, el peatge de l’autopista 
AP-7, sigui gratuït en el tram situat entre Sarrià de Ter i 
Maçanet de la Selva.

D’altra banda, el Secretari de Territori i Mobilitat s’ha 
adreçat al Ministeri de Foment per recaptar la corres-
ponent informació de les actuacions que l’Administració 
General de l’Estat pugui adoptar, com a administració 
titular i concedent de l’A-2 (N-II), i la seva incidència 
temporal en els peatges de l’AP-7.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 82/IX, 
sobre la construcció d’una rotonda al carrer 
del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 290-00074/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30049 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00074/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 82/IX, 
sobre la construcció d’una rotonda al carrer del Molí, a 
Flix (Ribera d’Ebre).

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 82/IX, sobre la construcció 
d’una rotonda al carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre) 
(núm. tram. 290-00074/09), us informo del següent: 

El Secretari de Territori i Sostenibilitat d’aquest Depar-
tament s’ha adreçat per escrit al Secretari de Medi Rural 
i Aigua del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i 
Marí sol·licitant la ràpida construcció d’una rotonda al 
carrer del Molí de Flix.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 83/IX, 
sobre la constitució d’un grup de treball sobre 
la gestió del sistema d’autopistes i dels peat
ges com a elements reguladors de la mobilitat
Tram. 290-00075/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30050 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00075/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 83/IX, 
sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió 
del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements 
reguladors de la mobilitat.

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 83/IX, sobre la constitució 
d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopis-
tes i dels peatges com a elements reguladors de la mobi-
litat (núm. tram. 290-00075/09), us informo del següent: 
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El Grup de Treball sobre la gestió del sistema d’autopis-
tes i dels peatges com a elements reguladors de la mobi-
litat (Resolució del Parlament de Catalunya 83/IX) es va 
constituir el passat 26 de setembre.

Dins del marc dels seus treballs haurà d’analitzar els ob-
jectius continguts en la pròpia Resolució, així com qual-
sevol altre qüestió que pogués aprovar el Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 84/IX, 
sobre les mesures per a la reducció de la con
taminació i el millorament de la mobilitat i la 
seguretat viària
Tram. 290-00078/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30051 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00078/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 84/IX, so-
bre les mesures per a la reducció de la contaminació i el 
millorament de la mobilitat i la seguretat viària.

Comissió Competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 84/IX, sobre les mesu-
res per a la reducció de la contaminació i el millorament 
de la mobilitat i la seguretat viària (núm. tram. 290-
00078/09), us informo del següent: 

El proppassat 26 d’octubre el secretari de medi Ambient 
i Sostenibilitat va comparèixer en seu parlamentària i en 
el marc d’aquesta comissió per explicar abastament tant, 
el document base de Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire dels municipis de la regió Metropoli-
tana, període 2011-2015, com el seu procés participatiu.

El procés d’elaboració ha comptat amb diferents vies i 
espais de participació per tal de recollir la visió de múl-
tiples actors i agents socials relacionats amb la temàtica.

Es va obrir un procés públic de participació ciutadana, 
mitjançant el qual es van recollir i debatre propostes de 
mesures i accions que el Pla podria contemplar. També 
es va crear un espai per a la participació específica dels 
ens locals, es va constituir un consell d’experts i es van 
realitzar trobades amb agents sectorials específics.

Durant el procés d’elaboració del document base del Pla 
d’actuació, el consell d’experts ha esdevingut l’espai de 
consulta i debat de les mesures amb persones de recone-

guda experiència en l’àmbit tècnic, acadèmic, científic, 
de la salut i de la mobilitat.

També es van realitzar diverses trobades sectorials que 
van permetre recollir la perspectiva del sector del trans-
port, de representants automobilístics, del sector indus-
trial, del sector de generació energètica i del sector de 
tecnologies amb eficiència energètica.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
112/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fis
calització 31/2010, referent a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent als 
exercicis 2006 i 2007
Tram. 290-00102/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30755 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00102/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 112/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2010, 
referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corres-
ponent als exercicis 2006 i 2007.

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 112/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 31/2010, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent als exercicis 
2006 i 2007 (núm. tram. 290-00102/09), us informo del 
següent: 

Pel que fa seguiment de recomanacions d’informes an-
teriors:

Fiscalització dels estats financers

Classificació entre el llarg i el curt termini d’actius i pas-
sius relacionats amb els préstecs

Aquest fet no afecta no al patrimoni ni al fons de ma-
niobra i està explicat suficientment en la memòria dels 
comptes anuals.

En el Comptes Anuals de l’exercici 2009 i 2010 l’ATM 
ha seguit la recomanació de la Sindicatura per que fa a 
aquest aspecte.

Correcció valorativa de les accions sense cotització ofici-
al de l’immobilitzat financer

Aquesta correcció valorativa no s’ha realitzat atès que 
és atribuïble a la posada en marxa de la nova societat i 
es preveu que es recuperi amb els resultats dels any se-
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güents, cosa per la qual no ha de suposar cap pèrdua per a 
l’ATM. Addicionalment l’eventual import a provisionar és 
irrellevant en funció del principi d’importància relativa.

En data 31 de desembre de 2009 l’import acumulat dóna 
ja un resultat positiu de 818,32 euros.

Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses

L’ATM comptabilitza en el seu compte de resultats com a 
transferència corrent totes aquelles despeses que realitza 
a través de capítol 4, és a dir que el tractament que fa és, 
des d’aquest punt de vista, homogeni. A més, cal dir que 
aquestes despeses tenen en el pressupost d’ingressos el 
mateix tractament, és a dir que es comptabilitzin també 
com a transferències corrents.

Increment de les despeses de personal

En l’apartat d’al·legacions d’aquest mateix informe, 
l’ATM va explicar clarament quins passos va seguir a 
l’hora d’aplicar la normativa laboral que segueix el nostre 
Consorci, tal i com ja va succeir en els informes 4/2006, 
25/2008 i 6/2009 de la Sindicatura de Comptes per als 
exercicis 2003, 2004 i 2005 respectivament.

Fiscalització de la contractació

Document de tramitació interna dels contractes menors

Les mancances en els documents de tramitació interna 
dels contractes menors s’han resolt i a partir de l’exercici 
2008 aquesta recomanació ja no apareix.

Fraccionament de l’objecte de certs contractes

En relació amb el fraccionament de l’objecte de certs 
contractes menors cal comentar que la Sindicatura con-
sidera com a fraccionament una sèrie de contractes que, 
per la seva naturalesa i per tal com es va dur a terme la 
seva contractació, és més que discutible aquesta afirma-
ció. En qualsevol cas, per tal d’evitar confusions d’aquest 
tipus en exercicis posteriors hem intentat evitar al mà-
xim aquestes situacions, de manera que el següent infor-
me de Sindicatura dels exercicis 2008 i 2009, el volum 
de contractes menors que consideren fraccionats és úni-
cament del 2,5%.

Pel que fa a la recomanació de la contractació dels ser-
veis d’agència de viatges, que anualment es realitza per 
contracte menor, comentar que aquest any 2011 l’ATM 
s’ha adherit al Sistema central d’adquisicions de béns i 
serveis de la Generalitat de Catalunya en la categoria de 
prestació del servei de gestió i assistència en viatges, ga-
rantint així la transparència en la contractació d’aquests 
serveis.

Incorreccions en el Plec de clàusules administratives 
particulars

Pel que fa a la valoració dels criteris d’adjudicació i la 
seva graduació quantificada i objectivable, segons l’in-
forme de Sindicatura de Comptes dels exercicis següents 
consideren que s’ha produït una certa millora respecte 
d’exercicis anteriors quant al desglossament de criteris i 
subcriteris i de la seva valoració quantificada.

Retorn de garanties

Aquest aspecte ja està solventat (ja no apareix en el se-
güent informe de la Sindicatura de Comptes).

Informació dels contractes a la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa de Catalunya (JCCAC)

L’ATM sí que ha informat a la JCCAC dels contractes, 
en la majoria dels casos dins del termini previst de dos 
mesos.

Manca de registre sistemàtic de la documentació

Actualment aquesta incidència està resolta, tal i com fi-
gura a l’informe de la Sindicatura de Comptes d’exerci-
cis posteriors.

Registre de convenis

Aquesta incidència també ha estat resolta tal i com recull 
el següent informe de la Sindicatura de Comptes (exerci-
cis 2008 i 2009).

Altres aspectes diversos

No s’ha tornat a repetir la incidència de la no notificació 
de l’adjudicació als participants en la licitació.

Pel que fa als documents de conformitat del servei rebut, 
només deixar constància que sí que es fa un informe de 
conformitat i que aquest consta dins l’expedient. Com 
en l’informe de la Sindicatura de Comptes dels exercicis 
posteriors tornen a deixar constància pel seu coneixe-
ment.

Fiscalització d’altres actuacions

Variacions en les obres del tramvies: formalització con-
tractual o formalització del finançament

Sistema tramviari Diagonal-Baix Llobregat: 

En data 16 de març de 2009 s’ha procedit a formalitzar 
el text refós del contracte administratiu per a la redacció 
del projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema de 
tramvia en el corredor Diagonal-Baix Llobregat de l’àrea 
de Barcelona, el qual adapta els instruments reguladors 
del Sistema de Tramvia Diagonal-Baix Llobregat a la 
seva realitat física, econòmica i jurídica actual, i refon 
en un únic document tots els instruments atorgats fins a 
la data entre l’ATM i la Societat Concessionària per raó 
de la redacció del projecte, construcció i explotació dels 
Sistema.

El Consell d’administració de l’ATM en data 17 d’abril de 
2009 ha donat la conformitat al Tet Refós del Contrac-
te de Concessió del Sistema Diagonal-Baix Llobregat, 
que incorpora les prescripcions establertes en el Consell 
d’Administració de data 17 de setembre de 2008, tot rati-
ficant les actuacions dutes a terme per part del Director 
general de l’ATM per a l’efectivitat del precitat contracte 
en tots els seus termes.

Sistema tramviari Sant Martí-Besòs: 

En data 3 de gener de 2003 es va procedir a signar el 
Contracte de Concessió del Sistema de Tramvia Sant 
Martí-Besós.

Des de la data de la seva subscripció, fins a l’actualitat 
s’ha procedit a efectuar diverses modificacions contrac-
tuals, les quals han estat degudament aprovades pel Con-
sell d’Administració de l’ATM, de dates: 3 de desembre 
de 2004 (s’aprova el modificat número 1), 24 de gener de 
2005 (s’aprova el modificat número 2), 18 d’abril de 2005 
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(delega al Comitè Executiu l’aprovació del modificat 3.2, 
que aprova en data 2d’octubre de 2005), 24 de desembre 
de 2005 (s’aprova el modificat número 3.1), 9 d’octubre de 
2006 (s’aprova el modificat número 4) i 17 de juliol de 
2009 (tancament econòmic de les obres).

La perfecció de les modificacions contractuals és evi-
dent que s’ha produït, atesa la concurrència de voluntats 
manifestes emanades de l’òrgan de contractació i del 
contractista (extrem acreditable documentalment), mal-
grat en uns casos no s’hagi materialitzat estrictu sensu la 
formalització en document administratiu– en termes de 
l’article 54 TRLCAP–, i en altres supòsits la formalitat 
s’hagi dut a terme extemporàniament.

Reajustament de les fiances de les obres dels sistemes 
tramviaris

Sistema tramviari Diagonal-Baix Llobregat: 

En data 16 de març de 2009, s’ha procedit a formalitzar 
el text refós del contracte administratiu per a la redacció 
del projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema de 
tramvia en el corredor Diagonal-Baix Llobregat de l’àrea 
de Barcelona, el qual estableix expressament en la seva 
clàusula setzena la regularització de la fiança exigible a 
Tramvia Metropolità, SA, per import de 542.826,81 eu-
ros, la qual ha estat degudament dipositada per la con-
cessionària, complint així els requeriments legalment 
exigibles, per aplicació dels articles 38 i 43 de la Llei 
13/1995 de contractes de les administracions públiques.

Sistema tramviari Sant Martí-Besòs: 

En data 12 de novembre de 2010, a petició de l’ATM (i 
seguint les recomanacions de la Sindicatura), Tramvia 
Metropolità del Besòs, SA, va constituir una fiança per 
import de 586.010,36 euros, complint així els requeri-
ments legalment exigibles, per aplicació dels articles 38 
i 42 del Reial Decret Legislatiu 2/200, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

Donació al sector públic per part de les empreses opera-
dores del servei de transport dels tramvies, d’un percen-
tatge del seu capital

Aquesta donació ha tingut lloc al llarg de l’exercici 2009, 
a l’haver finalitzat l’execució dels treballs i haver entrat 
en la fase d’explotació.

Arrendament i subministrament d’unitats de tren; reco-
manacions comptables i financeres a futur

En l’apartat d’al·legacions d’aquest informe, l’ATM va ex-
plicar de forma extensa els criteris que ha segut en rela-
ció amb aquest punt.

Risc de sobrecost per endarreriment de la posada en fun-
cionament dels trens

El calendari inicial de lliurament de trens estava vincu-
lat a la disponibilitat de l’L9 segons el calendari d’obres 
inicial.

L’ATM va promoure una 1a Addenda al contracte de sub-
ministrament, signada el setembre de 2006, per poder 
fer circular els primers 34 trens a la xarxa de Metro con-
vencional (L2, L3 i L4). El sobrecost de les modificaci-
ons tècniques va ser de 8,32 milions d’euros.

L’ATM va promoure una 2a Addenda al contracte de sub-
ministrament, signada el juliol de 2008, per canviar el 
calendari de lliurament dels 16 darrers trens destinats a 
l’L9 i adaptar-lo a la disponibilitat de la infraestructura. 
El cost acordat ha estat de 7,34 milions d’euros, per com-
pensar les pèrdues que aquest canvi de contracte ocasio-
na en el fabricant.

En contrapartida es va endarrerir el calendari de paga-
ment al fabricant que ha suposat un estalvi financer.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 114/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
35/2010, referent a la gestió dels concerts edu
catius del Departament d’Educació, correspo
nent al curs 20082009
Tram. 290-00104/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32263 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00104/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 114/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2010, 
referent a la gestió dels concerts educatius del Departa-
ment d’Educació, corresponent al curs 2008-2009.

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 114/IX, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2010, referent a la 
gestió dels concerts educatius del Departament d’Edu-
cació, corresponent al curs 2008-2009 (núm. tram. 290-
00104/09), us informo del següent: 

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per l’any 2011 estableix totes les quanties del mòdul del 
concert.

El Departament d’Ensenyament seguirà, en el marc de 
l’exercici de les seves competències, les recomanacions 
que la Sindicatura de Comptes recull en l’apartat 1 de 
l’informe de fiscalització, referent a la gestió dels con-
certs educatius del Departament d’Ensenyament, corres-
ponent al curs 2008-2009.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 115/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pú
blica de Catalunya, corresponent al 2009
Tram. 290-00105/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32120 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00105/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 115/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 36/2010, 
referent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
corresponent al 2009.

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 115/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 36/2010, referent a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, corresponent al 2009 
(núm. tram. 290-00105/09), us informo del següent: 

1. Recomanacions sobre ingressos

1.a. Previsió realista de les taxes

En l’exercici 2009 l’ISPC no va assignar cap import en 
l’article de taxes del seu pressupost inicial d’ingressos.

En el pressupost per a l’exercici 2010 l’ISPC va assig-
nar una partida (321.0001 «Taxes») per un import to-
tal de 240.559,33 euros. En el pressupost de l’any 2011 
també s’ha assignat aquesta partida per un import de 
283.000,00 euros, d’acord amb la previsió de cursos de 
la qual ha pogut tenir informació l’ISPC.

1.b. Liquidacions de cànons de l’empresa de cafeteria, 
restaurant i explotació de màquines de venda automàtica

Hi ha una demora considerable en la liquidació del cà-
non de cafeteria i de venda automàtica. Aquest ha de ser 
liquidat per l’empresa prestatària trimestralment. Els in-
gressos liquidats el 2009 corresponen a l’exercici 2008. 
El cànon corresponent a l’exercici 2009 s’ha liquidat en 
el primer semestre del 2010.

L’empresa del servei de cafeteria, menjador i explotació 
de màquines de venda automàtica, adjudicatària en el 
moment en que la Sindicatura va elaborar el seu informe 
es va demorar en la liquidació dels cànons mentre era 
vigent el contracte. En qualsevol cas, malgrat els retards 
en el pagament, els cànons no s’han deixat de percebre 
i la liquidació del contracte es va efectuar amb tots els 
cànons pendents liquidats.

2. Recomanacions sobre despeses

2.a. Control de presència de personal

Respecte al control horari del personal de l’Institut s’ha 
detectat que, en el 68% dels casos, les hores segons el 
fitxatge d’una mostra del personal no es corresponen, en 
menys, amb les hores teòriques establertes que han de 
realitzar els treballadors.

Actualment s’ha establert un procediment en el que 
mensualment es realitzen extractes de fitxatge horari pel 
seu control i, en el seu cas, s’insta als treballadors que 
presenten incidències a que les resolguin per tal de que 
s’ajustin al compliment horari.

2.b. Comptabilització de la despesa de Seguretat Social

La despesa de la Seguretat Social no inclou l’últim mes 
del 2009, per 63.603,53 euros i sí, en canvi, l’últim del 
2008, per 59.561,13 euros. L’efecte net sobre el pressu-
post és una diferència de 4.042,40 euros.

En l’exercici 2011 ja s’ha tingut en compte el període de 
meritació de la Seguretat Social.

2.c. Document comptable d’autorització de despesa previ 
a la convocatòria

L’ISPC no tramita el document d’autorització de la des-
pesa amb caràcter previ a la publicació de les convocatò-
ries de les subvencions o ajuts.

La referida recomanació es tindrà en compte en les pro-
peres convocatòries de subvencions o ajuts de l’ISPC 
quan les mateixes es produeixin.

2.d. Control de la despesa en benzina i identificació de 
vehicles

S’ha detectat un insuficient control intern respecte al 
subministrament i consum de benzina per als vehicles 
de l’ISPC.

Actualment, la persona responsable del parc mòbil de 
l’ISPC, adscrita a la Secció de Manteniment i Subminis-
traments, realitza un seguiment mensual mitjançant una 
base de dades, del control de tiquets de benzina, de l’in-
ventari de vehicles de l’ISPC i del quilometratge realitzat.

2.e. Control de possibles incompatibilitats del professo-
rat funcionari

S’ha detectat que, en l’exercici 2009, no existia un con-
trol suficient de la incompatibilitat del professorat funci-
onari respecte al límit del nombre d’hores de docència i 
de retribucions. Amb la modificació del nou maquinari 
de gestió dels cursos, que ja ha començat i funciona en 
alguns mòduls, es podrà realitzar un control del nombre 
d’hores de docència que els professors han realitzat en 
l’àmbit de la Generalitat. El control sobre la incompati-
bilitat consistia que el professorat funcionari emplenés 
un imprès en el qual s’havia d’assenyalar que no estava 
subjecte a incompatibilitat. En el document d’accepta-
ció de la designació de trenta-nou professors sobre una 
mostra de noranta, s’ha vist que el document està signat 
pel professor però sense marcar l’opció corresponent a la 
incompatibilitat.

El programari SIRGA (Sistema d’Informació i Registre 
de la Gestió Acadèmica) es va començar a implantar en 
el Curs de Formació Bàsica per a policies 2009-2010 (se-
tembre 2009), i de manera íntegra a partir de gener de 
2010. Durant els anys 2010 i 2011, s’han dut a terme man-
teniments evolutius de notòria importància dins del pro-
gramari, que han millorat substancialment el control de 
compatibilitats del personal funcionari de la Generalitat. 
Concretament s’ha construït una interfície entre el pro-
gramari SIRGA i el programari DAI (Dietes, assistències 
i indemnitzacions), el qual està integrat dins del GIP-SIP.
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En aquests moments, la gestió dels pagaments a funcio-
naris de la Generalitat s’efectua íntegrament per la DAI, 
quedant garantit per tant el control de compatibilitats per 
aquest col·lectiu, tant pel que fa a nombre d’hores com 
de volum de remuneracions, mitjançant la utilització del 
programari corporatiu de la Generalitat.

2.f. Ajut de menjador

L’ISPC té establert un ajut menjador a tot el seu perso-
nal mitjançant un contracte de servei amb una empresa 
externa. El seu gaudi per part dels treballadors al llarg 
de l’exercici és independent de si la persona ha treba-
llat o no a la tarda. La despesa corresponent per aquest 
servei va ser de 222.900,42 euros l’exercici 2009, que 
inclou la facturació del servei des d’octubre del 2008 
fins a octubre del 2009. S’ha evidenciat que en aquest 
període l’ISPC no disposava d’un control intern suficient 
respecte del nombre de menús servits per dia. A partir 
d’aquesta data l’ISPC ha instaurat un sistema de control 
mitjançant unes màquines expenedores de tiquets.

Actualment l’ISPC té instaurat un sistema de subminis-
trament de tiquets menjador mitjançant una màquina 
expenedora, que disposa d’un programari que subminis-
tra els tiquets diàriament als treballadors, d’acord amb 
el règim de jornada laboral que tenen assignat. Aquest 
sistema automàtic permet que no hi hagi cap error humà 
en la assignació de tiquets menjadors i es limita al sub-
ministrament del tiquet menjador en funció de la jornada 
laboral assignada.

2.g. Justificació documental de les remuneracions a coor-
dinadors dins dels barems establerts

Els barems establerts per al personal coordinador dels 
cursos va des de 0 euros fins a 4.400 euros. L’ISPC no 
justifica documentalment en l’expedient els motius per 
escollir un import dins la forquilla anterior. L’Institut 
manifesta que aquesta retribució es pacta verbalment te-
nint en compte la complexitat del curs a coordinar.

Les diferents unitats implicades en la contractació del 
personal coordinador, estan confeccionant uns criteris 
d’aplicació dels nous barems reguladors, aprovats per part 
del Consell de Direcció el 27 d’abril de 2011. Atès que es 
tracta d’una qüestió complexa, en el que hi ha implicades 
diferents unitats de l’ISPC i casuístiques diferents en fun-
ció del col·lectiu professional a què fa referència l’activitat 
formativa, actualment es troben en tramitació.

Actualment ja s’han produït uns esborranys dels referits 
criteris d’aplicació els quals caldrà consensuar i aprovar.

3. Recomanacions sobre el balanç

3.a. Actualització de l’inventari de béns mobles i inclusió 
en el Balanç de tots els immobles

L’ISPC no disposa d’un inventari actualitzat dels béns 
mobles i segons la Memòria de l’ISPC per al 2009 el Ba-
lanç de l’ISPC no inclou el següent:

• Un conjunt d’edificis corresponents a les galeries de 
tir olímpic construïts pel COOB’92 mitjançant les seves 
empreses i que van ser cedits o transferits a l’ISPC sense 
cap document formal de la cessió.

• L’import de les obres del bulevard de l’ISPC que va sa-
tisfer el Departament de Governació i Administracions 
Públiques. El Balanç únicament inclou els pagaments 
realitzats per l’ISPC.

• L’import de la construcció de diverses aules de les 
quals va fer-se càrrec el Departament de Justícia i Interi-
or i, posteriorment, el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació.

• L’edifici de l’Escola de Bombers que únicament inclou 
les obres pagades per l’ISPC. Aquest edifici va ser cedit 
sense cap valoració econòmica.

Per tant, d’aquest apartat s’han de fer dues consideracions: 

• D’una banda la dificultat de la realització de l’inventari 
de béns mobles tant per la obtenció de la documentació 
necessària com per la dispersió dels béns ja sigui per la 
seva situació geogràfica (l’ISPC té 15 edificis distribu-
ïts en 17 hectàrees) o pel seu ús (mobiliari que s’utilitza 
d’una banda a un altra de les instal·lacions). Malgrat això 
l’ISPC té iniciat un inventari (que no finalitzat) que in-
tentarà mantenir viu en la mesura que la dinàmica de 
l’organització ho permeti.

• D’altra banda la dificultat d’incloure en el Balanç de 
l’ISPC tots el béns immobles per manca de l’oportuna 
documentació.

Malgrat això l’ISPC ha iniciat els tràmits per tal de sol-
licitar al Departament d’Interior, i en el seu cas, la Di-
recció General de Patrimoni, la regularització d’aquesta 
situació previs els tràmits que siguin oportuns.

3.b. Drets de cobrament antics

Els drets pendents de cobrament de l’exercici 2007 inclo-
uen tots els drets pendents de tots els exercicis anteriors i 
que corresponents a l’antiga Escola de Policia.

En l’exercici 2011 hi consten els deutes pendents de cobra-
ment dels exercicis 2007-2010 degudament regularitzats.

3.c. Reclamació de fiança a l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès està pendent de retor-
nar una fiança per 20.265,72 euros corresponent a una 
obra que va finalitzar en el 2008. L’ISPC l’ha reclamat 
a l’Ajuntament diverses vegades però l’import no li ha 
estat retornat.

Per part de l’ISPC s’han efectuat tots els tràmits per-
tinents per obtenir la devolució de la fiança davant de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i s’està a l’espera del 
retorn de la mateixa. El passat 26 d’octubre de 2011 es va 
rebre la resolució de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en 
virtut de la qual es resol retornar a l’ISPC les quantitats 
de 18.751,20 euros i 1.514,52 euros (total: 20.265,72 eu-
ros) ingressades en concepte de dipòsits.

3.d. Actualització de l’import de la cobertura de l’assegu-
rança dels béns

S’ha detectat una cobertura insuficient respecte a l’asse-
gurança del contingut de l’edifici seu de l’ISPC per un im-
port estimat per la Sindicatura de Comptes 952.942 euros.

En aquests moments s’està actualitzant l’import de co-
bertura tenint en compte les amortitzacions i adquisi-
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cions del 2011, per tal de comunicar a la Direcció Gene-
ral de Patrimoni el valor de cobertura a data 31/12/2011.

3.e. Saldo dels comptes corrents

En el Balanç presentat per l’ISPC no hi consta l’import 
dels saldos dels comptes corrents de què disposa l’enti-
tat. Sí que consten aquests saldos en la Memòria.

A l’hora del fer el tancament de l’exercici 2011 es farà 
l’assentament que reflecteixi a l’actiu del balanç de tots 
els comptes de l’ISPC.

3.f. Autorització de signatures dels comptes corrents

De la circularització realitzada a les entitats financeres, 
s’ha detectat que l’autorització de signatura no estava 
actualitzada tot i que l’Institut va comunicar les modi-
ficacions. Aquesta incidència ha estat resolta durant el 
treball de camp d’aquesta fiscalització.

L’ISPC ja fa el manteniment i té al dia l’autorització de 
signatures dels seus comptes corrents.

3.g. Respecte dels terminis de contractació en relació a 
les facturacions

En el contracte de serveis d’utilització d’un camp de ma-
niobres de foc, de circuits de conducció de tot terreny 
i asfalt, i d’un edifici per a pràctiques de rescat urbà i 
rural per als alumnes dels cursos de bombers organitzats 
per l’ISPC s’han realitzat facturacions d’aquestes serveis 
amb data anterior a la formalització del contracte, per un 
import de 20.350,75 euros.

S’estan prenent les mesures pertinents per tal d’evitar 
que es produeixin aquests tipus d’incidències, en el be-
nentès que la contractació és prèvia a l’execució.

3.h. Regularització del parc mòbil i control detallat de la 
utilització dels vehicles

L’ISPC disposa d’un parc mòbil de més de cent cinquan-
ta vehicles cedits i de propietat. L’import i detall d’aquest 
parc no consta en els estats financers. L’Institut manifes-
ta que està pendent de regularitzar la situació d’aquests 
vehicles ja que alguns d’aquests no s’utilitzen, són ferra-
lla inservible o ja no existeixen. Respecte a la utilització 
dels vehicles cal dir que n’hi ha alguns per a utilització 
del personal d’Administració (representació de Direcció, 
per a instructor, per a personal de manteniment, etc.) 
però l’ISPC no disposa d’un control de l’ús d’aquests ve-
hicles realitzat al llarg de l’exercici.

S’està duent a terme una tasca de regularització del parc 
mòbil de l’ISPC. Ja s’ha realitzat un primera operació 
de retirada com a ferralla d’una part d’aquest vehicles. 
Per la resta, continuarà el procés de regularització en la 
mesura de les possibilitats que permetin superar les di-
ficultats d’identificació i d’obtenció de la documentació 
corresponent ja que, en alguns casos, s’ha detectat que 
existeixen vehicles pels quals no s’ha formalitzat ade-
quadament la cessió, la qual cosa dificulta el procés. En 
qualsevol cas l’ISPC seguirà treballant per regularitzar 
la situació.

D’altra banda, la persona responsable del parc mòbil de 
l’ISPC, adscrita a la Secció de Manteniment i Submi-
nistraments, realitza un seguiment mensual mitjançant 
una base de dades, del control de tiquets de benzina, de 

l’inventari de vehicles de l’ISPC i del quilometratge rea-
litzat.

3.i. Reflectir les provisions o, si escau, deutes, pels dife-
rents contenciosos dels quals és actor

Els comptes anuals de l’ISPC no inclouen cap provisió 
o deute pels diferents recursos contenciosos que com-
porten o poden comportar obligacions patrimonials per 
l’ISPC. Alguns d’aquests recursos són amb sentència 
condemnatòria quantificada.

En el compte liquidació per a l’exercici 2010 ja es van 
dotar les provisions corresponents.

4. Recomanacions sobre legalitat

4.a. Actualització de l’Ordre de Preus públics

L’ISPC ha d’actualitzar la seva Ordre sobre preus públics 
i incloure els preus de docència de tots els cossos de se-
guretat.

En l’exercici 2009 no hi ha cap norma que reguli els preus 
públics per al curs bàsic de bombers de l’Ajuntament de 
Barcelona. L’ISPC va aplicar per al càlcul d’aquest preu 
una estimació sobre algunes de les despeses directes, com 
són els costos de professorat i de les diferents pràctiques. 
En el primer semestre de l’exercici 2010 s’ha aplicat l’Or-
dre que regula els preus públics de l’antiga Escola de Poli-
cia tot i que no és directament aplicable, a causa de la seva 
especificitat. L’ISPC manifesta que té pendent de regular, 
mitjançant una nova Ordre, els diferents preus públics per 
als diferents col·lectius a què dóna docència l’ISPC. El De-
partament d’Interior ja ha aprovat l’Ordre INT/182/2011, 
de 26 de juliol, del conseller d’Interior, per la qual es fixen 
els preus públics de les activitats formatives de l’ISPC, la 
qual es va publicar en el DOGC 5933, de 2.9.2011.

4.b. Mesures de seguretat i higiene en el treball d’acord 
amb normativa aplicable

Pel que fa a la seguretat i higiene en el treball l’ISPC 
disposa d’una avaluació dels riscos laborals datada en 
novembre de 2000 i un Pla d’autoprotecció revisat en el 
2004. L’ISPC no té definits els equips d’intervenció, no 
fa un seguiment de l’avaluació dels riscos, i no té implan-
tat cap Pla d’emergència acabat. Val a dir que l’Institut 
va comunicar, en data 1 d’octubre de 2009, al Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
la seva disposició a regularitzar aquesta situació.

L’ISPC ha sol·licitat de nou, a la Direcció General de 
Protecció Civil, recolzament per la realització del segui-
ment de l’avaluació de riscos i, particularment, per la re-
dacció d’un Pla d’Emergència. L’ISPC té constància que 
s’està treballant però l’envergadura de les instal·lacions fa 
que, en el moment d’emetre aquest informe, no es disposi 
encara d’un Pla d’Emergència. En el cas que es demorés 
l’actuació per càrregues de treball de les persones que 
han rebut l’encàrrec, l’ISPC iniciarà contactes amb al-
guna empresa externa per poder disposar-ne el mes aviat 
possible.

4.c. Tràmit de declaració d’obra nova de l’edifici de con-
trol i accés de l’Institut

Està pendent de realitzar el tràmit corresponent de decla-
ració d’obra nova de l’edifici de control i accés de l’ISPC.
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En data 23 de març de 2011 i 29 d’abril de 2011, l’ISPC 
va remetre al Departament d’Interior els corresponents 
oficis per advertir de la necessitat d’efectuar el tràmit de 
declaració d’obra nova i adjuntar la documentació relle-
vant de l’expedient, atès que l’edificació es troba ubicada 
en una finca propietat de la Generalitat de Catalunya.

En data 19 de setembre de 2011 el Departament d’Inte-
rior va remetre l’expedient a la unitat competent de la 
Direcció General de Patrimoni i segons informacions re-
budes per part del Departament d’Interior, i sol·licitades 
verbalment al Departament d’Economia, l’expedient es-
tarà enllestit en el termini aproximat d’un mes.

4.d. Barems reguladors han de ser objecte d’informe previ

El Consell de Direcció aprova anualment els barems re-
guladors de les remuneracions de les activitats docents. 
No obstant això, aquests barems no han estat informats 
prèviament ni per la Direcció General de Pressupostos 
ni per la Direcció General de Funció Pública.

Els barems reguladors de les remuneracions de les acti-
vitats docents de l’ISPC per al 2011, prèviament a la seva 
aprovació per part del Consell de Direcció de l’ISPC 
(art. 9.l) Llei 10/2007), van ser objecte d’informe previ 
favorable de la Direcció General de Pressupostos i de la 
Direcció General de Funció Pública, d’acord amb el que 
disposa el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitza-
cions per raó del servei.

4.e. Convocatòries de subvenció

Les bases reguladores de la convocatòria IRP/2060/2009 
d’ajuts econòmics per a la realització de projectes de re-
cerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya no con-
tenen l’obligació del beneficiari de facilitar tota la infor-
mació que li sigui requerida per la Intervenció General, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
En general les bases reguladores de les subvencions no 
contenen la possibilitat de revisar les subvencions conce-
dides, en especial la possibilitat de modificar la resolució 
de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de 
l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

La referida recomanació es tindrà en compte, en les pro-
peres convocatòries de subvencions o ajuts de l’ISPC 
quan les mateixes es produeixin.

4.f. Contractació administrativa quan es tracta d’un ser-
vei remunerat

El conveni signat el 18 de febrer de 2008 entre l’ISPC i 
la Fundació Universitat Oberta de Catalunya amb una 
despesa pluriennal a càrrec de l’Institut de 450.000 euros 
a canvi que la Fundació realitzi el disseny, desenvolu-
pament i posada en marxa de tres edicions del Màster 
en Polítiques Públiques i Seguretat hauria d’haver-se 
realitzat mitjançant contractació administrativa. El con-
veni suposa una prestació de serveis a canvi d’una con-
traprestació econòmica i, a més, és un activitat prevista 
en LCSP.

La tramitació del Conveni a què fa referència l’observa-
ció de la que deriva la Recomanació de la sindicatura es 
va efectuar amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. Concretament aquesta norma es trobava en va-
catio legis en el moment de formalitzar el Conveni. En 

qualsevol cas no s’ha repetit l’experiència d’acord amb 
allò prescrit a l’article 2.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’oc-
tubre, de contractes del sector públic.

4.g. Reduir al màxim la contractació administrativa pel 
procediment d’urgència i realitzar planificació més acu-
rada

Dels trenta-dos contractes formalitzats per l’ISPC en 
l’exercici 2009, tretze, és a dir, un 41%, s’han realitzat 
pel procediment de tramitació urgent. Respecte aquesta 
recomanació, relativa a l’ús del procediment d’urgència 
en la contractació, cal dir que s’han esmerçat els esforços 
per tal d’efectuar una planificació més acurada, malgrat 
els condicionants existents en l’activitat ordinària de 
l’ISPC. En concret, la urgència en la contractació ve mo-
tivada la majoria de les vegades en l’objectivació tardana 
de les necessitats formatives per part dels col·lectius pro-
fessionals als qual va adreçada l’activitat formativa que 
s’imparteix a l’ISPC.

En qualsevol cas, s’ha produït un decrement substancial 
dels procediments tramitats amb declaració d’urgència. 
En concret, i tal i com s’observa a la següent taula: 

Any pres
supostari

Procediments 
import

superior a con
tracte menor Urgents

% procediments 
urgents

2009 32 13 41%
2010 30 7 23%
2011 31 1 3%

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 116/IX, 
sobre les vacants de personal de la residència 
La Mercè, de Tarragona
Tram. 290-00106/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 29985 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00106/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 116/IX, 
sobre les vacants de personal de la residència La Mercè, 
de Tarragona.

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 116/IX, sobre les vacants de 
personal de la residència La Mercè, de Tarragona (núm. 
tram. 290-00106/09), us informo que la Comissió Tècni-
ca de la Funció Pública va autoritzar, en la sessió de data 
27 d’abril de 2010, un increment de la plantilla de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials en 26 dotacions, 
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adscrites a la Residencia de Gent Gran La Mercè, moti-
vat per l’ampliació de la capacitat del centre residencial 

Mitjançant l’acord de Govern, de 31 de maig de 2011, 
pel qual es modifiquen les limitacions establertes en 
matèria de despeses de personal de l’article 9 del Decret 
109/2011, d’11 de gener, es va autoritzar la provisió par-
cial dels llocs de treball esmentats anteriorment amb 13 
dotacions de la categoria d’auxiliar de geriatria que s’ha 
fet efectiva en data 6 de juliol.

Aquesta provisió parcial del llocs de treball respon a la 
necessitat de donar servei a l’ocupació de 20 noves pla-
ces residencials.

Un cop materialitzat aquest procés manca una darrera 
fase d’autorització per a la provisió de la resta de llocs 
de treball inclosos en l’expedient de dimensionament del 
centre de referència.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 117/IX, 
sobre el millorament de l’accessibilitat i la faci
litació de l’ús dels caixers automàtics
Tram. 290-00107/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 29986 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00107/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 117/IX, 
sobre el millorament de l’accessibilitat i la facilitació de 
l’ús dels caixers automàtics.

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 117/IX, sobre el millorament 
de l’accessibilitat i la facilitació de l’ús dels caixers au-
tomàtics (núm. tram. 290-00107/09), us informo que el 
Departament de Benestar Social i Família ha mantingut 
i mantindrà el diàleg iniciat amb les entitats de crèdit i 
d’estalvi de Catalunya i amb les entitats representatives 
del sector afectat, en el període d’elaboració del desenvo-
lupament de la nova normativa d’accessibilitat, per esta-
blir les condicions d’accessibilitat dels productes i serveis.

En aquest procés, doncs, s’analitzaran i es tindran en 
compte les necessitats concretes dels diversos col·lectius 
de persones amb discapacitat i també les de la gent gran.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 118/IX, 
sobre la convocatòria de la comissió mixta de 
seguiment del desplegament de la Llei de pro
moció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
Tram. 290-00108/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 29987 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00108/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 118/IX, 
sobre la convocatòria de la comissió mixta de seguiment 
del desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència.

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 118/IX, sobre la convocatò-
ria de la comissió mixta de seguiment del desplegament 
de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència (núm. tram. 
290-00108/09), us informo que des del Departament de 
Benestar Social i Família se n’ha donat compliment atès 
que en data 1 de juliol es va dur a terme la reunió de la 
comissió mixta i, una setmana abans, en data 23 de juny, 
es va trametre la documentació de treball per a la reunió 
als representants dels grups parlamentaris en aquesta co-
missió.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 123/IX, 
sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Ca
talunya i sobre la retransmissió dels finals d’eta
pa pel canal Esport3
Tram. 290-00113/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32257 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00113/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 123/IX, so-
bre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i so-
bre la retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 123/IX, (290-00113/09), sobre el manteniment 
de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió 
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dels finals d’etapa pel canal Esport3, us informo, amb 
el document annex facilitat per la Secretaria General de 
l’Esport, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport informa que el Consell Català de 
l’Esport ha fet les actuacions a les què s’insta el Govern 
de la Generalitat a proporcionar els esforços i els suports 
econòmics necessaris per tal d’assegurar que la Volta Ci-
clista a Catalunya mantingui el nivell del prestigi i de 
competitivitat que ha tingut en les darreres edicions.

Al llarg d’aquest any la Secretaria General de l’Esport 
ha mantingut diverses reunions amb els responsables de 
l’organització de la Volta que han fet possible, entre d’al-
tres, que l’organització hagi aconseguit la presència dels 
millors equips de la UCI Protour, i que aquesta edició 
s’hagi convertit en el Gran Premi Generalitat de Cata-
lunya. Alhora, s’han facilitat trobades amb possibles pa-
trocinadors privats.

Respecte la possibilitat que el Canal Esport3 de televisió 
retransmeti el final de cada etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya a partir de la edició de l’any 2012, la Secre-
taria General de l’Esport ha arribat a un acord amb els 
responsables del Canal per tal de permetre aquesta re-
transmissió.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 125/IX, 
sobre el projecte de construcció del nou edifi
ci de l’Escola Mediterrània de Barcelona
Tram. 290-00115/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32264 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00115/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 125/IX, 
sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Esco-
la Mediterrània de Barcelona.

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 125/IX, sobre el projecte de 
construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània de 
Barcelona (núm. tram. 290-00115/09), us informo del 
següent: 

El projecte executiu per la nova construcció de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona ha estat informat tècnica-
ment favorable per la Secció de Supervisió de Projectes 
del Departament d’Ensenyament, pendent de l’aprovació 
del Pla Especial de Reforma Interior de la Barceloneta.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 126/IX, 
sobre el sistema d’accés a la universitat
Tram. 290-00116/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 31538 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00116/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 126/IX, 
sobre el sistema d’accés a la universitat.

Comissió Competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats

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 126/IX, sobre el sistema d’ac-
cés a la universitat (núm. tram. 290-00116/09), us infor-
mo del següent: 

En les reunions que el Govern de la Generalitat, a través 
del Departament d’Economia i Coneixement, la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca i el Consell Interuniversitari 
de Catalunya, ha mantingut amb el ministre Gabilondo i 
d’altres alts càrrecs del Ministeri, ha expressat les neces-
sitats dels canvis reflectits en el text d’aquesta Resolució. 
Malauradament, els responsables del Ministeri no han 
mostrat preocupació per aquest tema, en el qual el Go-
vern de Catalunya seguirà insistint, ja que hi ha un am-
pli consens entre professorat i estudiantat, tant a nivell 
de secundària i cicles formatius de grau superior, com 
d’universitats.

Barcelona, 23 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 127/IX, 
sobre la construcció de l’Institut de Pineda de 
Mar (Maresme)
Tram. 290-00117/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32265 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00117/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 127/IX, 
sobre la construcció de l’Institut de Pineda de Mar (Ma-
resme).

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 127/IX, sobre la construcció 
de l’Institut de Pineda de Mar (Maresme) (núm. tram. 
290-00117/09), us informo del següent: 

El 22 de juliol de 2011 el Departament d’Ensenyament 
va aprovar el projecte executiu per a la construcció del 
nou institut al municipi de Pineda de Mar (Maresme).

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 128/IX, 
sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants 
universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu i 
Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el 
Solsonès
Tram. 290-00118/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 31539 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00118/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 128/IX, 
sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universita-
ris de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Berguedà, 
la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès.

Comissió Competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats

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 128/IX, sobre la convocatòria 
d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de 
l’Alt Pirineu i Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès 
i el Solsonès (núm. tram. 290-00118/09), us informo del 
següent: 

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts per a estudiants uni-
versitaris de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el 
Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès, aquesta 
línia d’ajuts enguany està adreçada als estudiants de les 
comarques següents: Alt Urgell, Alta Ribagorça, la Cer-
danya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran 
i el Solsonès.

Així mateix, la voluntat del Govern és d’anar ampliant 
progressivament els ajuts a la mobilitat comarcal dels 
estudiants d’altres àrees de muntanya, com ara el Ber-
guedà, la Garrotxa i el Ripollès, però, segons la dispo-
nibilitat pressupostària d’enguany, no ha estat possible 
obrir una nova convocatòria d’aquests ajuts.

Barcelona, 23 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 129/IX, 
sobre l’inici de les obres de la primera fase de 
la construcció de l’Escola Marta Mata de Bar
berà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 290-00119/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32266 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00119/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 129/IX, 
sobre l’inici de les obres de la primera fase de la cons-
trucció de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 129/IX, sobre l’inici de les 
obres de la primera fase de la construcció de l’Escola 
Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) 
(núm. tram. 290-00119/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificada amb mà-
xima prioritat la construcció de l’Escola Marta Mata, 
d’una línia d’infantil i primària, al municipi de Barberà 
del Vallès. Les obres es duran a terme quan la disponibi-
litat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 130/IX, 
sobre el manteniment de l’Escola Joan Sala
mero, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 290-00120/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32267 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00120/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 130/IX, 
sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de 
Gavà (Baix Llobregat).

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 130/IX, sobre el manteni-
ment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobre-
gat) (núm. tram. 290-00120/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament és molt conscient de la 
situació de l’Escola Joan Salamero del municipi de Gavà 
i, en aquest sentit, un cop escoltada la comunitat escolar 
afectada, ha reconsiderat el seu tancament i en els pro-
pers cursos aquest centre educatiu continuarà en funcio-
nament.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 131/IX, 
sobre l’ampliació de l’Escola Collbaix, de Sant 
Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 290-00121/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32268 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00121/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 131/IX, 
sobre l’ampliació de l’Escola Collbaix, de Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages).

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 131/IX, sobre l’ampliació de 
l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) 
(núm. tram. 290-00121/09), us informo del següent: 

Les actuals projeccions demogràfiques indiquen un es-
cenari d’evolució de la població molt més baix, amb una 
clara disminució de la natalitat, i amb una aturada dels 
moviments migratoris. En conseqüència, la demanda 
d’ensenyaments d’educació infantil i primària al mu-

nicipi de Sant Joan de Vilatorrada queda assumida per 
l’oferta d’aquests ensenyaments al municipi.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 132/
IX, sobre la designació de l’Institut de Delte
bre (Baix Ebre) com a institut de referència 
en cas de no construirse l’institut escola de 
Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre el ga
rantiment del servei de menjador
Tram. 290-00122/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32269 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00122/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 132/IX, 
sobre la designació de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) 
com a institut de referència en cas de no construir-se 
l’institut escola de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre 
el garantiment del servei de menjador.

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 132/IX, sobre la designació 
de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a institut de 
referència en cas de no construir-se l’institut escola de 
Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre el garantiment del 
servei de menjador (núm. tram. 290-00122/09), us infor-
mo del següent: 

El Departament d’Ensenyament estudiarà la possibilitat 
d’adscriure els centres educatius d’educació primària del 
municipi de Sant Jaume d’Enveja a l’Institut Deltebre, 
del municipi de Deltebre.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 133/IX, 
sobre el projecte i la construcció del nou insti
tut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 290-00123/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32270 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00123/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 133/IX, 
sobre el projecte i la construcció del nou institut de Se-
gur de Calafell (Baix Penedès).

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 133/IX, sobre el projecte i la 
construcció del nou institut de Segur de Calafell (Baix 
Penedès) (núm. tram. 290-00123/09), us informo del se-
güent: 

El 31 d’agost de 2011 l’Oficina de Supervisió de Pro-
jectes del Departament d’Ensenyament, va aprovar el 
projecte executiu per la construcció del nou Institut de 
Segur de Calafell.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 134/IX, 
sobre el projecte de construcció i l’execució de 
les obres de l’Escola Sa Forcanera, de Blanes 
(Selva)
Tram. 290-00124/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32271 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00124/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 134/IX, 
sobre el projecte de construcció i l’execució de les obres 
de l’Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva).

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 134/IX, sobre el projecte de 
construcció i l’execució de les obres de l’Escola Sa For-
canera, de Blanes (Selva) (núm. tram. 290-00124/09), us 
informo del següent: 

El 25 de novembre de 2011 l’empresa adjudicatària del 
concurs per l’assistència tècnica a la redacció del projec-
te bàsic i d’execució de la nova construcció de l’Escola 

Sa Forcanera de Blanes, va presentar l’avantprojecte del 
projecte executiu al Departament d’Ensenyament.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 135/IX, 
sobre la construcció de l’Escola Nova de Cer
velló (Baix Llobregat)
Tram. 290-00125/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32272 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00125/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 135/IX, 
sobre la construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat).

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 135/IX, sobre la construcció 
de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) (núm. 
tram. 290-00125/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té previst l’inici de l’exe-
cució de les obres per la construcció de l’Escola Nova de 
Cervelló durant l’any 2012.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 136/IX, 
sobre la construcció de l’institut escola de Cal
des de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 290-00126/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32273 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00126/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 136/IX, so-
bre la construcció de l’institut escola de Caldes de Mont-
bui (Vallès Oriental).

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 136/IX, sobre la construcció 
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de l’institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Orien-
tal) (núm. tram. 290-00126/09), us informo del següent: 

El 21 de setembre de 2011 l’empresa adjudicatària del 
concurs per l’assistència tècnica a la redacció del projec-
te bàsic i d’execució de la nova construcció de l’Institut 
Escola El Calderí, al municipi de Caldes de Montbui, va 
presentar l’avantprojecte del projecte executiu al Depar-
tament d’Ensenyament.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 137/IX, 
sobre el garantiment dels recursos materials i 
personals a l’Escola Pontons, de Pontons (Alt 
Penedès), i sobre l’ampliació de la plantilla del 
centre
Tram. 290-00127/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32274 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00127/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 137/IX, 
sobre el garantiment dels recursos materials i personals 
a l’Escola Pontons, de Pontons (Alt Penedès), i sobre 
l’ampliació de la plantilla del centre.

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 137/IX, sobre el garantiment 
dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons, 
de Pontons (Alt Penedès), i sobre l’ampliació de la plan-
tilla del centre (núm. tram. 290-00127/09), us informo 
del següent: 

El Departament d’Ensenyament va incrementar a 4,5 les 
dotacions de personal docent a l’Escola de Pontons, atès 
que el curs 2010/2011, va incrementar el nombre d’alum-
nes escolaritzats en el centre.

El Departament d’Ensenyament té planificades, en la 
planificació de construccions escolars, les obres de cons-
trucció de l’Escola de Pontons (Alt Penedès). Les obres 
es duran a terme quan la disponibilitat pressupostària ho 
permeti.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 138/IX, 
sobre el finançament de les obres de construc
ció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 290-00128/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32275 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00128/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 138/IX, 
sobre el finançament de les obres de construcció de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de Tarragona.

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 138/IX, sobre el finançament 
de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Tarragona (núm. tram. 290-00128/09), us informo del 
següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
mada les obres de construcció de l’Escola Ofical d’Idi-
omes de Tarragona. L’inici de les obres es durà a terme 
quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 139/IX, 
sobre la construcció de la nova escola del Bruc 
(Anoia)
Tram. 290-00129/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32276 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00129/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 139/IX, 
sobre la construcció de la nova escola del Bruc (Anoia).

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 139/IX, sobre la construcció de 
la nova escola del Bruc (Anoia) (núm. tram. 290-00129/09), 
us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
mada la construcció de la nova escola del Bruc (Anoia). 
El Departament d’Ensenyament ha requerit a l’Ajunta-
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ment del Bruc la documentació necessària per tal que el 
solar pugui ser acceptat per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 140/IX, 
sobre els ajuts per a la construcció del doble 
pavelló poliesportiu del Bruc (Anoia)
Tram. 290-00130/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32258 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00130/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 140/IX, 
sobre els ajuts per a la construcció del doble pavelló poli-
esportiu del Bruc (Anoia).

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 140/IX, (290-00130/09), sobre els ajuts per 
a la construcció del doble pavelló poliesportiu del Bruc 
(Anoia) us informo, amb el document annex facilitat per 
la Secretaria General de l’Esport, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport informa que s’han acomplert els trà-
mits per a la modificació de les anualitats de la distribu-
ció de la subvenció.

Per tant, la transferència d’aquests ajuts a l’Ajuntament 
del Bruc es farà efectiva tant aviat com es tingui la con-
signació pressupostària de la despesa amb l’aprovació 
del pressupost de l’exercici 2012, i un cop signat el con-
veni corresponent i el préstec amb l’Institut Català de 
Finances.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 141/IX, 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre 
Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 290-00131/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32277 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00131/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 141/IX, 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Ca-
novelles (Vallès Oriental).

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 141/IX, sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Orien-
tal) (núm. tram. 290-00131/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
mada la construcció de l’Escola Els Quatre Vents al mu-
nicipi de Canovelles. En aquests moments, l’Ajuntament 
de Canovelles està duent a terme els tràmits necessaris 
per tal que el solar, on s’ha d’ubicar l’Escola Quatre 
Vents adquireixi la condició de terreny, i en conseqüèn-
cia, la Generalitat de Catalunya el pugui acceptar, con-
cretament, s’està tramitant un Pla Especial Urbanístic, i 
s’estan executant les obres d’urbanització del solar.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 142/
IX, sobre l’oferta educativa a Manresa (Bages)
Tram. 290-00132/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32278 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00132/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 142/IX, 
sobre l’oferta educativa a Manresa (Bages).

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 142/IX, sobre l’oferta educa-
tiva a Manresa (Bages) (núm. tram. 290-00132/09), us 
informo del següent: 

Per tal de donar resposta a la demanda d’escolarització 
produïda per l’increment de natalitat de l’any 2008 al 
municipi de Manresa, el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Manresa han acordat obrir un grup en el 
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primer curs del segon cicle d’educació infantil a l’Escola 
La Sèquia, atès que aquest és el centre educatiu amb més 
demanda a la zona.

El Departament d’Ensenyament té previst, en la planifi-
cació de construccions escolars, la construcció de l’Es-
cola La Flama, la construcció de l’Escola Valldaura i la 
construcció de l’Institut Cal Gravat. Les obres es duran 
a terme quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 143/IX, 
sobre l’execució de les obres de la nova escola 
del barri Gòtic de Barcelona
Tram. 290-00133/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32279 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00133/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 143/IX, 
sobre l’execució de les obres de la nova escola del barri 
Gòtic de Barcelona.

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 143/IX, sobre l’execució de 
les obres de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona 
(núm. tram. 290-00133/09), us informo del següent: 

En aquests moments s’estan executant les obres corres-
ponents a l’última fase per la construcció de la nova es-
cola al barri Gòtic de Barcelona. El Departament d’En-
senyament té prevista la finalització de les obres entre 
els mesos de març i abril de 2012. El centre iniciarà la 
seva activitat el curs escolar 2012-2013. El Departament 
d’Ensenyament ha informat a l’Ajuntament de Barcelona 
dels terminis previstos per la finalització de les obres.

Barcelona, 27 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 144/IX, 
sobre el desplegament de l’article 108 de l’Es
tatut i sobre les indemnitzacions que perceben 
els jutges de pau
Tram. 290-00134/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30581 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00134/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 144/IX, 
sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre 
les indemnitzacions que perceben els jutges de pau.

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 144/IX, sobre el desplega-
ment de l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnit-
zacions que perceben els jutges de pau (núm. tram. 290-
00134/09), us informo del següent: 

L’article 108 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) 
preveu les competències en matèria de justícia de pau i de 
proximitat de la Generalitat de Catalunya. Segons esta-
bleix el primer punt, correspon al Consell de Justícia de 
Catalunya el nomenament dels jutges de pau i correspon a 
la Generalitat fer-se càrrec de llurs indemnitzacions i dels 
mitjans necessaris per a dur a terme aquestes funcions. 
D’acord amb el segon punt, la Generalitat pot instar que 
s’estableixi una sistema de justícia de proximitat que tin-
gui per objectiu resoldre conflictes menors amb celeritat 
i eficàcia.

El contingut d’aquest article 108 resta condicionat a la 
Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 
2010 (BOE núm. 172, de 16 de juliol de 2010) i atura 
qualsevol possibilitat de desplegament en aquest àmbit. 
La Generalitat continua amb les competències de suport 
a la justícia de pau quant als mitjans necessaris per a dur 
a terme les seves funcions.

D’acord amb els fonaments de dret de la Sentència del 
Tribunal Constitucional, per a donar viabilitat a les com-
petències previstes a l’EAC en matèria d’Administració 
de justícia, és necessària la reforma de la Llei orgànica 
del poder judicial (LOPJ). En aquest sentit, el Departa-
ment de Justícia considera prioritari instar la modificació 
de la LOPJ per tal de donar cabuda al Consell de Justí-
cia de Catalunya, com a òrgan desconcentrat del Consell 
General del Poder Judicial, i incrementar les competèn-
cies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com 
també perquè la Generalitat assumeixi plenament les 
competències normatives, executives i de gestió del per-
sonal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

El Departament de Justícia està consolidant les relacions 
de col·laboració i cooperació amb el Ministeri de Justí-
cia, amb l’objectiu d’implementar les mesures de millora 
de la qualitat de la justícia de pau, mitjançant la formació 
i les eines tecnològiques TIC, potenciant la connectivitat 
i garantint la formació actualitzada i especialitzada als 
usuaris.
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En el marc del conveni de col·laboració entre la Genera-
litat de Catalunya i l’empresa pública Red.es, les princi-
pals mesures són: l’impuls de les eines TIC per tal de mi-
llorar la competitivitat, la productivitat i el servei públic; 
la implantació de l’aplicació INFOREG, i la dotació dels 
equipaments informàtics necessaris per al desenvolupa-
ment d’aquest programari.

El nombre de jutjats de pau que ja treballen en INFOREG 
supera el 89%, la qual cosa suposa que 9 de cada 10 ha-
bitants del territori poden ser atesos de forma telemàtica 
pel que fa als certificats i les inscripcions.

Quant a la formació dels jutges i jutgesses de pau, el 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(CEJFE) organitza cursos i seminaris sobre competèn-
cies i altres matèries relacionades amb l’exercici del seu 
càrrec. La darrera jornada es va celebrar el 23 de setem-
bre de 2011.

Finalment, cal esmentar que el Departament de Jus-
tícia ha publicat, el 17 d’octubre de 2011, la Resolució 
JUS/2371/2011, de 5 d’octubre, d’atorgament de subven-
cions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi 
ha jutjat de pau, per a contribuir a compensar les despe-
ses de funcionament d’aquests jutjats. La Resolució man-
té, tot i les restriccions econòmiques actuals, les quanties 
establertes l’any 2010, com a mostra de compromís en-
vers una justícia de pau de qualitat. Cal tenir en compte 
que, arran de la Sentència del Tribunal Constitucional, 
les indemnitzacions que perceben els jutges i jutgesses 
de pau continuen a càrrec del Ministeri de Justícia.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 145/IX, 
sobre l’increment de mitjans per als casos de 
violència de gènere i sobre la creació del jutjat 
de violència sobre la dona a Tarragona
Tram. 290-00135/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30582 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00135/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 145/IX, 
sobre l’increment de mitjans per als casos de violència 
de gènere i sobre la creació del jutjat de violència sobre 
la dona a Tarragona.

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 145/IX, sobre l’increment de 
mitjans per als casos de violència de gènere i sobre la 
creació del jutjat de violència sobre la dona a Tarragona 
(núm. tram. 290-00135/09), us informo del següent: 

La previsió del Departament de Justícia respecte als jut-
jats de violència sobre la dona (VIDO) és mantenir les 
actuals dotacions de recursos econòmics i humans que 
garanteixin l’assistència i la resolució dels assumptes 
que són de la seva competència.

D’una banda, la implantació de l’oficina judicial, amb 
la creació dels serveis comuns, permetrà concentrar els 
recursos humans i materials i centralitzar les tasques 
que es poden estandarditzar o que no requereixen una 
intervenció directa del jutge o jutgessa, racionalitzar els 
recursos disponibles i aplicar tècniques de gestió homo-
gènies, amb una major eficàcia i agilitat en la realització 
del treball encomanat.

D’altra banda, l’actual Projecte de llei orgànica pel qual 
es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial, per a la creació dels tribunals d’instància, 
preveu una nova estructura judicial, amb una organit-
zació col·legiada, que facilitarà l’establiment de criteris 
judicials comuns. Quant als actuals jutjats de violència 
sobre la dona, es preveu que siguin substituïts per sec-
cions de violència sobre la dona, dins els nous tribunals 
d’instància i, excepcionalment, podran estendre la seva 
jurisdicció a dos o més partits dins la mateixa província.

Respecte a la creació del Jutjat de Violència sobre la 
Dona a Tarragona, el Departament de Justícia i el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya van sol·licitar 
al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de 
Justícia la creació a Catalunya de 15 òrgans judicials 
exclusius VIDO en el període 2007-2009. Un d’aquests 
òrgans judicials va ser el Jutjat VIDO de Tarragona, que 
va entrar en funcionament el 30 de juny de 2007 i, sota 
una perspectiva de comarcalització, es va dotar l’òrgan 
judicial d’una plantilla orgànica amb efectius suficients 
per assumir la càrrega de treball d’altres partits, sobre 
els quals podria estendre la seva competència.

Els jutjats VIDO de Catalunya es troben per sota del mò-
dul de càrrega de treball establert pel Consell General del 
Poder Judicial. En aquest sentit, el Jutjat VIDO de Tarra-
gona té un volum d’assumptes ingressats per les jurisdic-
cions civil i penal durant els anys 2008, 2009 i 2010 per 
sota de la registrada pels jutjats VIDO dels partits judici-
als de Barcelona, que tenen una plantilla orgànica inferi-
or, o la d’Hospitalet i Girona, amb les mateixes dotacions. 
S’adjunta en document annex un quadre comparatiu de 
dades respecte a l’activitat del Jutjat VIDO de Tarragona.

La tendència del primer semestre de 2011 al Jutjat VIDO 
de Tarragona s’ha mantingut, i ha registrat un volum 
d’assumptes, civils i penals, per sota dels assumptes re-
gistrats a altres partits judicials.

Atesa aquesta tendència d’ingrés d’assumptes i l’actual 
situació de restricció pressupostària, no es preveu l’in-
crement de planta ni, per tant, la creació d’un nou jutjat 
de violència sobre la dona a Tarragona

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 147/IX, 
sobre el proveïment de les places de funcio
naris de presons i el manteniment dels interins
Tram. 290-00137/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30583 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00137/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 147/IX, 
sobre el proveïment de les places de funcionaris de pre-
sons i el manteniment dels interins.

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 147/IX, sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el manteniment 
dels interins (núm. tram. 290-00137/09), us informo del 
següent: 

L’Acord del Govern, de 23 de març de 2010, preveu la 
cobertura de 470 places de funcionaris tècnics especia-
listes de serveis penitenciaris. Aquest procés selectiu ha 
estat resolt mitjançant la Resolució JUS/1748/2011, d’11 
de juliol, que va suposar el nomenament de 342 nous/
noves funcionaris/àries del cos tècnic d’especialistes de 
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenci-
aris (núm. de registre de convocatòria JU026). La resta 
d’aspirants que van superar el procés selectiu, 128, res-
ten pendents de ser nomenats ja que van optar per places 
en el futur Centre Penitenciari Puig de les Basses, que 
encara no ha iniciat les seves activitats. Durant aquest 
període i fins que no es faci efectiva l’obertura de l’equi-
pament, aquests aspirants gaudiran de preferència per 
prestar serveis amb caràcter temporal en altres equipa-
ments, mentre no rebin el nomenament com a funciona-
ris/àries.

El Departament de Justícia atorga la màxima prioritat a 
l’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Basses i, 
en conseqüència, aquest serà el primer centre, dels nous 
previstos, a iniciar les seves activitats.

El nombre de personal interí que es manté és el necessari 
per al correcte funcionament dels serveis públics d’exe-
cució penal (des d’un punt de vista tècnic, no existeixen 
llocs de treball interí, sinó llocs de treball que poden ser 
ocupats per personal funcionari o per personal interí). 
Pel que fa a les necessitats de personal interí per a pla-
ces vacants es determinen en relació amb l’existència de 
personal funcionari, segons les necessitats de cada equi-
pament. La previsió de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2011, continguda a l’article 
34.1, determina que durant l’exercici de 2011 no es poden 
tramitar expedients d’ampliació de plantilla que compor-
tin un increment global de la despesa de personal.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 148/IX, 
sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit 
judicial de Reus (Baix Camp)
Tram. 290-00138/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30584 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00138/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 148/IX, 
sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de 
Reus (Baix Camp).

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 148/IX, sobre la creació d’un 
jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix Camp) 
(núm. tram. 290-00138/09), us informo del següent: 

La previsió de l’art. 3 de la Llei 38/1988, de 28 de de-
sembre, de demarcació i planta judicial, és que els jutjats 
mercantils tinguin jurisdicció en l’àmbit territorial de la 
respectiva província. Tanmateix, l’art. 19 bis estableix 
que es podran establir jutjats mercantils en poblacions 
diferents de la capital de província quan ho aconsellin 
criteris poblacionals, industrials o mercantils, amb juris-
dicció en un o diversos partits judicials.

Catalunya disposa d’un total de 13 jutjats amb compe-
tència mercantil, 12 dels quals són jutjats mercantils ex-
clusius. Recentment s’han creat dos nous jutjats a Bar-
celona i s’han transformat dos jutjats de 1a instància en 
òrgans mercantils exclusius, a Tarragona i Girona, tal 
com es detalla a continuació: 

– Barcelona: 10 jutjats mercantils. Els jutjats núm. 9 i 
10 van entrar en funcionament en data 30 de desembre 
de 2010.

– Girona: el Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Girona es 
va transformar en Jutjat Mercantil núm. 1 en data 30 de 
desembre de 2010.

– Lleida: Jutjat de 1a Instància núm. 6 de Lleida

– Tarragona: el Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Tarrago-
na es va transformar en Jutjat Mercantil núm. 1 en data 
30 de desembre de 2010.

La tendència a la reducció d’assumptes mercantils, al 
2010, a la demarcació de Tarragona va ser d’un 21,60% 
i en l’àmbit de Catalunya, d’un 16,29%. S’adjunta, en 
document annex, detall de l’activitat judicial dels jutjats 
mercantils, l’any 2010 i primer semestre 2011, separada 
per demarcació territorial.

Atès l’increment de planta, la tendència decreixent d’as-
sumptes mercantils i l’actual situació de restriccions 
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pressupostàries, en aquests moments, no es preveu la 
creació de nous jutjats mercantils a Catalunya.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 149/
IX, sobre la implantació de l’oficina judicial
Tram. 290-00139/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30585 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00139/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 149/IX, 
sobre la implantació de l’oficina judicial.

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 149/IX, sobre la implantació 
de l’oficina judicial (núm. tram. 290-00139/09), us infor-
mo del següent: 

El Departament de Justícia ha continuat el procés d’im-
plantació de l’oficina judicial a Catalunya. En aquest sen-
tit, el 14 d’abril de 2011 va reprendre les reunions del 
Grup de treball per a l’estudi i la implantació de la nova 
oficina judicial a Catalunya, que ja es va crear el 2006 
mitjançant la Resolució JUS/755/2006, de 21 de març, 
per la qual es dóna publicitat a la Resolució del conseller 
de Justícia de 3 de febrer de 2006, i que compta amb els 
grups específics següents: · Grup sobre els serveis co-
muns processals generals.

– Grup sobre els serveis comuns processals d’execució.

– Grup sobre els serveis comuns d’ordenació del proce-
diment i la seva interrelació amb les unitats processals 
de suport directe i altres serveis comuns processals.

A la reunió del Grup de treball per a l’estudi i la implan-
tació de la nova oficina judicial a Catalunya del dia 14 
d’abril de 2011, a la qual estaven convocats els diferents 
estaments jurídics implicats, es va fer constar la necessi-
tat de determinar quins membres han d’integrar el grups 
específics de treball, es van valorar les experiències pilot 
i la viabilitat de la implantació en determinats partits ju-
dicials i es va tractar la coordinació entre els diferents 
intervinents en la implantació de l’oficina judicial (jutges 
i magistrats, secretaris judicials, funcionaris, col·legis 
professionals, etc.).

Així doncs, durant els tres primers trimestres de 2011 
s’han dut a terme reunions en l’àmbit de la jurisdicció 
civil per estudiar la implantació a les unitats processals 

de suport directe (UPSD), serveis comuns processals 
generals (SCPG), serveis comuns processals d’execució 
(SCPE) i serveis comuns processals d’ordenació del pro-
cediment (SCOP). I durant el darrer trimestre d’enguany 
s’iniciaran les reunions sobre l’especialització concursal 
del mercantil (de la jurisdicció civil).

Tanmateix, el Departament de Justícia va assistir el pas-
sat 14 de juliol a la reunió sobre la implantació de la nova 
oficina judicial a la província de Tarragona, en la qual es 
va tractar sobre la situació dels partits judicials de Tar-
ragona, Reus i el Vendrell. El secretari coordinador pro-
vincial ha presentat, amb la col·laboració del president de 
l’Audiència Provincial i del fiscal en cap, una proposta 
per a la implantació del servei comú processal general i 
del servei comú processal d’execució penal al partit ju-
dicial de Tarragona, proposta que ha estat analitzada i té 
l’informe favorable del Departament, i ara resta a l’espe-
ra que s’iniciïn les reunions de treball tan bon punt ho 
aprovi la Secretaria de Govern.

Amb motiu de la propera posada en funcionament d’un 
nou edifici judicial al partit judicial de Girona, que ha 
estat dissenyat funcionalment per acollir el nou model 
d’oficina judicial, es planteja la possibilitat d’implantar 
la nova oficina judicial als òrgans judicials que s’han de 
traslladar a aquest nou edifici. Per tant, s’ha convocat una 
reunió aquest mes de novembre per tractar sobre aquests 
temes amb el president de l’Audiència Provincial, el ma-
gistrat degà i el secretari coordinador provincial.

Finalment, cal fer constar que, mitjançant un Acord, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fixar uns 
criteris de preferència que el Departament de Justícia ha 
tingut en compte.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 150/IX, 
sobre el desenvolupament del programa ejus
tícia.cat i la implantació de l’expedient electrò
nic judicial
Tram. 290-00140/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30586 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00140/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 150/IX, 
sobre el desenvolupament del programa e-justícia.cat i la 
implantació de l’expedient electrònic judicial.

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 150/IX, sobre el desenvolupa-
ment del programa e-justícia.cat i la implantació de l’ex-
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pedient electrònic judicial (núm. tram. 290-00140/09), 
us informo del següent: 

El Departament de Justícia ha continuat desenvolupant 
les eines informàtiques que permeten la implantació de 
l’expedient electrònic.

Pel que fa a la modernització tecnològica de l’Adminis-
tració de justícia, el Departament de Justícia està adop-
tant mesures dirigides cap a la materialització de l’ad-
ministració electrònica, amb l’objectiu d’arribar a un 
procediment judicial sense papers en l’oficina judicial 
per tal d’aconseguir una veritable eficiència, eficàcia, 
transparència i proximitat de la justícia al ciutadà.

En concret, s’està desenvolupant un programari per als 
òrgans judicials que s’ajusta als requeriments de compa-
tibilitat, amb la finalitat de fer realitat la interoperabilitat 
de sistemes en la qual es fonamenta el Programa e-jus-
ticia.cat. En aquest sentit, també es dóna compliment a 
tots els requeriments tècnics de les institucions i opera-
dors de l’Administració de justícia, com, per exemple, el 
test de compatibilitat que requereix el Consell General 
del Poder Judicial.

El Programa e-justicia.cat, que substituirà progressiva-
ment l’anterior sistema d’informació Temis 2, serà, per 
les seves potencialitats, l’eix central que donarà suport 
al canvi organitzatiu i incrementarà l’eficàcia en la gestió 
processal, amb la finalitat d’aconseguir la modernització 
de l’Administració de justícia. Així mateix, aquest Pro-
grama facilitarà a totes les unitats judicials la possibilitat 
de compartir informació de forma sincronitzada, actual 
i disponible en temps real, ja que seguirà l’Esquema Ju-
dicial d’Interoperabilitat i Seguretat (EJIS). L’estructura 
del nou programari es basa en diferents mòduls que s’in-
tegraran en una mateixa aplicació informàtica. A més, el 
desenvolupament de les aplicacions informàtiques per-
met realitzar un desplegament progressiu que millora la 
prestació dels serveis al ciutadà.

Cal destacar alguns dels mòduls que ja s’han implantat o 
bé que es troben en fase de prova:

– RiR (Mòdul de registre i repartiment)

– TTA (Mòdul de tramitació telemàtica d’assumptes)

– GRP (Mòdul de gestió de requeriments policials)

– GEF (Mòdul de gestió d’efectes judicials)

– GPR (Mòdul de gestió processal judicial)

– TDJ (Mòdul del tribunal del jurat)

D’una banda, està previst que es portin a terme dues 
proves pilot del Mòdul de gestió processal judicial a dos 
jutjats de primera instància de Barcelona, per continuar 
desenvolupant el mòdul de gestió processal en l’àmbit ci-
vil, juntament amb el Jutjat de 1a Instància núm. 37 de 
Barcelona.

D’altra banda, s’ha iniciat una prova pilot per establir 
un servei de comunicacions segures entre els òrgans ju-
dicials i els centres penitenciaris, així com també s’ha 
establert una prova pilot per participar en la transmissió 
d’exhorts des del Jutjat de 1a Instància núm. 37 de Bar-
celona a òrgans judicials de la resta de l’Estat.

Per tant, l’objectiu del Departament de Justícia és de-
senvolupar totalment el sistema de tramitació processal 
e-justicia.cat, de manera progressiva i juntament amb la 
revisió i finalització del disseny i organització de la nova 
oficina judicial. El sistema ha de permetre generalitzar 
l’expedient electrònic, amb totes les garanties de segure-
tat en el tractament de la informació i ha de fer desapa-
rèixer l’ús de paper a l’Administració de justícia.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 151/IX, 
sobre la consignació de la partida pressupos
tària destinada als serveis d’assistència jurídi
ca gratuïta i sobre el manteniment d’aquests 
serveis
Tram. 290-00141/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30587 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00141/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 151/IX, 
sobre la consignació de la partida pressupostària desti-
nada als serveis d’assistència jurídica gratuïta i sobre el 
manteniment d’aquests serveis.

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 151/IX, sobre la consignació 
de la partida pressupostària destinada als serveis d’assis-
tència jurídica gratuïta i sobre el manteniment d’aquests 
serveis (núm. tram. 290-00141/09), us informo del se-
güent: 

D’acord amb l’actual situació de contenció del dèficit 
públic, la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011, estableix una 
partida pressupostària per import de 54.486.630,00 eu-
ros destinada a subvencionar el Consell de Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya per les actuacions dutes a terme pels 
advocats i advocades en matèria d’assistència jurídica 
gratuïta. No obstant això, l’article 8.2.a) estableix el ca-
ràcter ampliable d’aquest crèdit fins a una quantitat igual 
a les obligacions que és preceptiu reconèixer, en funció 
del cost que es produeixi en el torn d’ofici d’advocats. 
Aquest cost, el determinen els mòduls fixats per la Gene-
ralitat i el nombre d’assumptes atesos.

Atès que el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya (en endavant CICAC) va manifestar al Depar-
tament de Justícia la impossibilitat de signar un Acord 
de col·laboració per a l’any 2011 que comporti una re-
ducció dels mòduls de compensació de les actuacions 
professionals dels advocats, el Departament de Justícia 
va emetre, amb el compliment previ de tots els tràmits 



5 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 196

4.50.01. INFORMACIó 82

legalment i reglamentàriament previstos, la Resolució 
JUS/2058/2011, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen 
els mòduls de compensació econòmica per les actuaci-
ons professionals dels advocats en matèria d’assistèn-
cia jurídica gratuïta per a l’any 2011 (DOGC 5951, de 
29.8.2011).

La Resolució determina la vigència de l’Acord de col-
laboració entre el Departament de Justícia i el Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del 
marc general d’actuació en matèria de prestació de l’as-
sistència jurídica gratuïta signat el 7 d’octubre de 2010.

La Llei 6/2011, de 27 de gener, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2011, estableix una partida 
pressupostària per import de 4.277.025,00 euros destina-
da a subvencionar el Consell de Col·legis de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya per les actuacions dutes a 
terme en matèria d’assistència jurídica gratuïta. No obs-
tant això, l’article 8.2.a) de l’esmentada Llei estableix el 
caràcter ampliable d’aquest crèdit fins a una quantitat 
igual a les obligacions que és preceptiu reconèixer, en 
funció del cost que es produeixi en el torn d’ofici de pro-
curadors. Aquest cost, el determinen els mòduls fixats 
per la Generalitat i el nombre d’assumptes atesos.

Prèvia acceptació, en data 11 d’abril d’enguany, per part 
del Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya (CICPTC), de la proposta pre-
sentada pel Departament de Justícia, i una vegada efec-
tuada la tramitació legalment i reglamentàriament pre-
vista, en data 11 de juliol de 2011 es va signar l’Acord 
de col·laboració entre el Departament de Justícia i el 
CICPTC per a l’establiment del marc d’actuació en ma-
tèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta.

La Llei 6/2011 també estableix una partida pressupostà-
ria per import d’1.372.076,37 euros, destinada a subven-
cionar els serveis d’orientació jurídica i el SOJ peniten-
ciari. En data 23 de juny d’enguany, el Departament de 
Justícia va trametre als col·legis d’advocats de Catalunya 
la proposta de conveni de col·laboració per al funciona-
ment d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans. A 
data d’avui s’han signat els següents convenis de col-
laboració: 

– Conveni de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del 
servei d’orientació jurídica penitenciària (7 de setembre 
de 2011).

– Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica 
als ciutadans (6 d’octubre de 2011).

Quant a la resta de col·legis d’advocats, han manifestat el 
seu acord amb la proposta de conveni efectuada pel De-
partament de Justícia, els col·legis d’advocats de Girona, 
Lleida, Terrassa, Manresa, Tarragona, Figueres i Reus.

L’únic col·legi d’advocats que ha manifestat expressa-
ment el seu desacord amb la proposta de conveni ha estat 
el de Sant Feliu de Llobregat, de manera que s’ha inici-
at la tramitació de la Resolució per la qual s’atorga una 
subvenció a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat per al funcionament del Servei d’Orientació 
Jurídica als ciutadans i es determinen les directrius de 
funcionament d’aquest Servei durant l’any 2011.

Tot i que la partida pressupostària destinada a cobrir les 
despeses de l’assistència jurídica gratuïta és inferior a 
l’aprovada el 2010, s’ha fet la previsió que la partida sigui 
ampliable, amb la qual cosa es garanteix que es puguin 
cobrir totes les necessitats i sol·licituds de serveis que es 
derivin de l’assistència jurídica gratuïta.

En relació amb els pagaments que el Departament de 
Justícia efectua als consells de col·legis professionals en 
compensació per les actuacions dutes a terme per advo-
cats i procuradors, d’acord amb el que estableix l’article 
28 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les 
comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació 
del procediment per al reconeixement del dret d’assistèn-
cia jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions 
professionals dels advocats i procuradors, el Departa-
ment de Justícia lliura trimestralment, com a bestreta als 
respectius consells de col·legis, la subvenció per les actu-
acions professionals que s’estableixen en aquest Decret 
i, en cas que els imports lliurats com a bestreta per un 
trimestre no siguin suficients, es tramita el lliurament de 
la regularització dels imports corresponents.

El Departament de Justícia efectua, des de l’any 2006, 
per Acord de col·laboració entre el Departament de Justí-
cia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya per a l’establiment del marc d’actuació en matè-
ria de torn d’ofici de 22 de febrer de 2006, lliuraments de 
les bestretes trimestrals de les subvencions per les actu-
acions del torn d’ofici mitjançant abonaments mensuals. 
Les quantitats lliurades com a bestretes mensuals són 
retribucions a compte que s’abonen sense la justificació 
corresponent del mes al qual van destinades, i oscil·len 
entre el 90 i 95% del cost total que es justifica posteri-
orment.

Pel que fa als advocats, els pagaments de les bestretes 
s’abonen directament al Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya (CICAC) i aquest transfereix als catorze 
col·legis d’advocats la part que els correspon d’acord amb 
el nombre d’actuacions dutes a terme.

Durant l’any 2011 el Departament de Justícia ha hagut 
de fer-se càrrec del pagament de les actuacions cor-
responents als mesos de novembre i desembre de l’any 
2010 (pendents de l’anterior legislatura) per imports 
d’11.335.202,46 euros per a advocats i d’1.522.253,66 
euros per a procuradors, pagaments que es van efectuar 
en data 25 de gener de 2011.

Fins a l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya, publicada al DOGC en data 29 de 
juliol de 2011, el context de pròrroga pressupostària i de 
contenció de la despesa pública obligava a tramitar les 
bestretes corresponents a la compensació de les actua-
cions professionals d’advocats i procuradors efectuades 
en el marc de la prestació d’assistència jurídica gratuï-
ta, d’acord amb els criteris i limitacions establertes en el 
Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’establien els 
criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2010, mentre no fossin 
vigents els de 2011, limitacions que han comportat un 
lleuger retard en la tramitació i pagament de les bestretes 
corresponents a les actuacions de 2011.

Tot i les limitacions indicades, fins a data d’avui, a més 
dels pagaments pendents de 2010, el Departament de 
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Justícia ha efectuat els següents pagaments als consells 
de col·legis professionals: 

Advocats

Concepte
Data de 

pagament Import

Bestreta novembre 
i desembre 2010

25/01/11 11.335.202,47

Bestreta gener 2011 07/04/11 4.600.000,00

Bestreta febrer 2011 05/05/11 4.600.000,00

Bestreta març 2011 24/05/11 4.600.000,00

Bestreta abril 2011 14/07/11 4.600.000,00

Bestreta maig 2011 08/09/11 4.600.000,00

Regularització 
pagaments advocats 
2010

08/09/11 622.742,32

Bestreta juny 2011 06/10/11 4.600.000,00

Total 39.557.944,79

Actualment estan en tramitació el 50% de les despeses de 
gestió col·legial de l’any 2011 per import d’1.100.513,49 
euros i les bestretes corresponents als mesos de juliol, 
agost i setembre per import de 4.600.000 euros cadas-
cuna.

Procuradors

Concepte
Data de

pagament Import

Bestreta novembre 
i desembre 2010

25/01/11 1.522.253,66

Bestreta gener 2011 07/04/11 425,000,00

Bestreta febrer 2011 05/05/11 425,000,00

Bestreta març 2011 24/05/11 425,000,00

Bestreta abril 2011 14/07/11 425,000,00

Bestreta maig 2011 08/09/11 425,000,00

Bestreta juny 2011 06/10/11 425,000,00

Total 4.072.253,66

Actualment s’han tramitat les despeses de gestió col-
legial del primer i segon trimestre de l’any 2011 per 
imports de 103.383,00 euros i 104.604 euros respecti-
vament, pendents de que el Departament d’Economia 
i Coneixement fixi la data del pagament. Així mateix, 
en data 8 de novembre, el Departament d’Economia i 
Coneixement ha fet la transferència al Consell de Col-
legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya de la 
bestreta corresponent al mes de juliol i ha programat el 
pagament de la bestreta del mes d’agost per al proper dia 
25 de novembre. Està en fase de tramitació la bestreta 
corresponent al mes de setembre.

Com es pot constatar en l’evolució del calendari de pa-
gaments efectuats i en tramitació, anteriorment exposat, 
és voluntat i prioritat del Departament de Justícia l’ac-
celeració dels pagaments de les bestretes als consells de 
col·legis professionals, amb la finalitat de reduir el retard 
produït per la situació de contenció pressupostària.

Per tal que aquesta situació de contenció pressupostà-
ria en l’àmbit judicial no tingui cap efecte negatiu per 

als serveis de justícia ni per als ciutadans, durant l’any 
2010 i primer semestre de 2011 s’ha potenciat i millorat 
la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta dins 
les competències del Departament de Justícia. A tall 
d’exemple, s’han implementat mesures de millora de la 
gestió, com la nova aplicació informàtica de justícia gra-
tuïta, s’ha estudiat i analitzat la implantació d’indicadors 
de qualitat del servei i s’ha aconseguit reduir els terminis 
de tramitació i resolució de la Comissió d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta, de sis a dos mesos.

Al DOGC núm. 5951, de 29.08.2011, es va publicar la 
Resolució JUS/2058/2011, de 29 de juliol, per la qual 
s’estableixen els mòduls de compensació econòmica per 
les actuacions professionals dels advocats en matèria 
d’assistència jurídica gratuïta per a l’any 2011. Aquesta 
Resolució garanteix la prestació i la qualitat del servei, 
mantenint, d’una banda, la vigència de l’Acord de col-
laboració entre el Departament de Justícia i el Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del 
marc general d’actuació en matèria de prestació de l’as-
sistència jurídica gratuïta signat el 7 d’octubre de 2010 i, 
de l’altra, fixant uns imports dels mòduls de compensa-
ció i de les despeses de gestió col·legial que permetin fer 
front al cost del servei, tenint en compte l’actual situació 
de contenció pressupostària.

En concret, es manté per al 2011 el nombre d’advocats 
dels torns de guàrdia i assistència assignats a cada col-
legi d’advocats, d’acord amb l’annex 3 de l’Acord de col-
laboració de l’any 2010, en cadascun dels àmbits d’ac-
tuació (detinguts, violència sobre la dona, estrangeria i 
menors), així com els requisits d’especialització i forma-
ció dels lletrats que han de prestar el servei.

L’Acord de col·laboració signat en data 11 de juliol d’en-
guany entre el Departament de Justícia i el Consell dels 
Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Ca-
talunya (CICPTC) per a l’establiment del marc d’actua-
ció en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta 
permet garantir la prestació del servei amb uns nivells 
òptims de qualitat.

La contenció de la despesa en cap cas va en detriment de 
la qualitat de la prestació del servei d’assistència jurídica 
gratuïta al ciutadà i no comporta la denegació del dret a 
la justícia gratuïta a aquell qui ho necessiti ni afecta el 
dret a la tutela judicial efectiva ni cap altre dret fonamen-
tal del ciutadà.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 153/IX, 
sobre la posada en funcionament de la part no
va de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 290-00143/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32313 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00143/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 153/IX, 
sobre la posada en funcionament de la part nova de 
l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga.

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 153/IX, sobre la posada en 
funcionament de la part nova de l’Hospital de Sant Ber-
nabé, de Berga (núm. tram. 290-00143/09), us informo 
del següent: 

L’any 2008 la Fundació Benèfica de l’Hospital de Sant 
Bernabé de Berga i el Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) van subscriure un conveni per finançar la inversió 
per realitzar les obres d’ampliació i millora de l’Hospital 
Sant Bernabé de Berga, que hores d’ara ja han estat exe-
cutades.

L’esmentat conveni no contemplava que el CatSalut assu-
mís el cost de l’equipament.

Atenent a l’interès comú del Departament de Salut, a tra-
vés del CatSalut, i de l’Ajuntament de Berga en relació 
amb l’atenció que presta l’Hospital de Berga, el CatSalut 
analitzarà la viabilitat de proposar una dotació pressu-
postària destinada a finançar l’adquisició de l’equipa-
ment, que s’ajustarà a les disponibilitats pressupostàries.

Durant el mes d’octubre, la Regió Sanitària i l’hospital 
han estat treballant de forma conjunta en la racionalitza-
ció de l’equipament necessari.

En una reunió mantinguda el passat 26 d’octubre entre 
representants del Patronat de la Fundació Benèfica de 
l’Hospital de Sant Bernabé i la Regió Sanitària Catalu-
nya Central, es va acordar el pla d’equipaments necessari 
així com l’import previst per a la seva adquisició.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 155/IX, 
sobre l’atenció de les emergències mèdiques a 
Ponts (Noguera)
Tram. 290-00145/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 30239 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00145/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 155/IX, 
sobre l’atenció de les emergències mèdiques a Ponts (No-
guera).

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 155/IX, sobre l’atenció de les 
emergències mèdiques a Ponts (Noguera) (núm. tram. 
290-00145/09), us informo del següent: 

La resposta a situacions d’urgència o emergència que es 
puguin produir en el territori català es canalitza a través 
del Servei telefònic 112 (o 061 a Barcelona), en què la 
trucada és atesa des d’un primer moment amb criteris 
sanitaris. Si la situació és valorada com una possible 
emergència vital la central de coordinació posa en marxa 
immediatament els recursos sanitaris de què disposa en 
cada zona de la forma més ràpida possible, i mentre arri-
ba l’assistència l’alertant parla amb un metge que li dóna 
consells mentrestant s’activa el recurs adient.

D’altra banda, l’assistència al lloc de l’incident es pot re-
alitzar per diferents tipus de dispositius: personal d’aten-
ció primària, personal de Suport Vital Avançat (SVA), 
personal de Suport Vital Bàsic (SVB), i per Helicòpter 
Medicalitzat (SVA Aèria).

L’activitat realitzada per la unitat de SVB de Ponts du-
rant l’any 2010 va ser de 336 incidents, amb una mitjana 
mensual de 28 incidents. En el període d’estiu de l’any 
2011, la mitjana s’ha mantingut per sota de la xifra glo-
bal de l’any anterior. Així, el mes de juliol fou de 15 i 
el mes d’agost de 22. Pel que fa al SVA terrestre, es va 
activar en quatre ocasions al llarg d’aquests dos mesos i 
l’helicòpter es va activar en una ocasió. En tots casos es 
va poder donar la resposta requerida.

Atès que el nivell d’incidències demostra que l’assig-
nació de recursos assistencials a l’àrea del municipi de 
Ponts és adequada, per garantir la resposta a les emer-
gències mèdiques que s’hi produeixen, al municipi de 
Ponts es mantindrà el desplegament següent: 

– una ambulància de Suport Vital Bàsic a l’ABS de Ponts, 
amb base al mateix municipi de Ponts,

– altres recursos de suport vital propers, com els ubicats 
a Artesa de Segre, Balaguer, Guissona, Agramunt, Tàr-
rega, Oliana o Calaf (tots entre 5 i 20 minuts d’isòcrona), 
que actuen al municipi en funció de la zona en què es 
produeix l’incident, 

– suport Vital Avançat terrestre amb bases a Balaguer i 
Tàrrega, a 25 minuts.
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– helicòpter, amb base a Tremp, a 10 minuts.

Cal tenir en compte que les unitats estan localitzades per 
GPS des de la central de coordinació del SEM i se selec-
ciona sempre la més propera.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 156/IX, 
sobre la construcció d’un nou hospital a Tar
ragona
Tram. 290-00146/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32314 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00146/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 156/IX, 
sobre la construcció d’un nou hospital a Tarragona.

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 156/IX, sobre la cons-
trucció d’un nou hospital a Tarragona (núm. tram. 290-
00146/09), us informo del següent: 

El pla d’inversions en equipaments de salut del Servei 
Català de la Salut (CatSalut) preveu les inversions que es 
deriven del Pla Director de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII de Tarragona.

Hores d’ara, la urbanització del recinte hospitalari i el 
nou pàrquing es troben en la fase final d’obres, s’ha fallat 
el concurs d’idees per a la redacció del projecte del nou 
edifici de consultes externes, docència i recerca, i també 
s’està redactant el projecte del nou Bloc quirúrgic.

L’actual context econòmic ha exigit realitzar un exercici 
d’anàlisi i priorització de totes les actuacions previstes al 
pla d’inversions. Amb aquest objectiu, el CatSalut està 
analitzant, conjuntament amb els responsables de cada 
territori, el nivell de prioritat de cadascuna de les actua-
cions d’inversió previstes.

Actualment, ens trobem en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2012, i encara 
no s’han concretat els recursos econòmics disponibles 
enguany per a inversions i la incidència que aquest fet 
tindrà en la planificació de les actuacions que es podran 
dur a terme.

En el cas de les inversions associades al Pla Director de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, s’està 
analitzant el contingut dels diferents projectes per tal 
d’adequar-los a l’escenari actual, el que comportarà re-
programar alguns dels calendaris inicialment previstos, 
tot i que es manté la voluntat de continuar amb l’execu-
ció d’aquestes actuacions.

Actualment, s’està estudiant el projecte de reforma de 
l’àrea d’urgències, als efectes de concretar l’abast i el ca-
lendari de la 2a fase de la reforma, actuació que ha estat 
prioritzada per la Direcció de l’hospital i per la Regió 
Sanitària del CatSalut.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 157/IX, 
sobre el manteniment i la consolidació del Ser
vei de Cardiologia i de la Unitat d’Hemodinàmi
ca i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 290-00147/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32323 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00147/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 157/IX, 
sobre el manteniment i la consolidació del Servei de Car-
diologia i de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Car-
díaca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de 
Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 157/IX, sobre el manteniment 
i la consolidació del Servei de Cardiologia i de la Uni-
tat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona (núm. tram. 
290-00147/09), us informo del següent: 

L’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona assumeix en l’ac-
tualitat el paper de referència de la Regió Sanitària de 
Girona.

El Servei de Cardiologia es va constituir a l’any 1986 
amb una trajectòria consolidada a nivell: Assistencial, 
amb una unitat d’hospitalització, unitat coronària, unitat 
d’hemodinàmies, atenció ambulatòria i urgent; Docent 
amb l’acreditació MIR des de 1995 i des d’aquell mo-
ment s’inicia la formació de metges residents; i Investi-
gadora.

A nivell assistencial a les taules següents es mostra l’ac-
tivitat de l’any 2010.

Fascicle tercer
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Taula I. Activitat Hospitalització del servei de Cardiologia i 
Unitat coronària

Activitat 2010

Hospitalització amb UCO

Altes externes 1.228
   Altes hosp. conv. 1.227

EM total altes hosp.conv. 5,93
   EM depurada 4,77
  RFE 0,9596

PM 2,4101
% ingressos urgents hosp. conv. 80,79
Reingressos <= 30 dies% 3,17

Unitat Tractament Activitat 2010

Unitat Hosp. 
planta 6 UCO

Ingressos UT 572

Altes externes 109
Estàncies consumides 1.635,30

Consulta externa Any 2010

Total visites 6.867
   Total primeres 1.594
   Total successives 5.273
   Índex reiteració 3,31

Total visites CAE 3.430
   Primeres 853
   Índex reiteració CAE 3,02

Total visites hospital 3.437
   Primeres 741
   Índex reiteració hospital 3,64

En aquest sentit, també es realitzen exploracions com-
plementàries: ecocardiografies, proves d’esforç, monito-
rització Holter. L’àrea ha evolucionat a terciarisme amb 
la posada en marxa de la Unitat d’Hemodinàmies i més 
recentment de la cirurgia cardíaca.
El Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Dr. 
Josep Trueta de Girona

La Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari de 
Girona Dr. Josep Trueta es va constituir l’any 1998. La 
seva activitat es va organitzar inicialment en horari labo-
rable en el torn de matí (8h - 15h) i va evolucionar fins 
a l’actualitat que dóna servei en horari laborable en torn 
de matí i 2 dies a la setmana en torn de tarda, excepte en 
període estival que es manté en torn de matí degut a les 
vacances del personal.

La seva activitat de l’any 2010 i del període gener-octu-
bre de 2011 es descriu a la taula següent: 

2010 genoct 2011

H. Diagnòstiques 1.146 921
H. Terapèutiques 602 416

Pel que fa a l’activitat de cirurgia cardíaca complexa que 
es fa a l’Hospital Trueta, aquesta va a càrrec d’un equip 
sanitari de l’Hospital de la Vall d’Hebron que es desplaça 
a Girona i es fa amb la col·laboració de professionals del 
propi centre. La seva activitat l’any 2010 i en el període 
gener-octubre de l’any 2011 es descriu a la taula següent: 

2010 genoct 2011

Cirurgia cardíaca
extracorpòrea
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L’activitat de cirurgia cardíaca que es realitza és valo-
rada satisfactòriament i, per tant, no es deixarà de fer, 
sense perjudici de criteris de planificació de l’oferta as-
sistencial terciària que es puguin definir en el futur.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 28/IX, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00028/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 30052 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00028/09

Sobre: Control compliment de la Moció 28/IX, sobre les 
polítiques d’habitatge

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 28/IX, sobre les polítiques d’habitatge 
(núm. de tram. 390-00028/09), us informo del següent: 

El Govern està realitzant un gran esforç per liquidar, al 
més aviat possible el deute pendent, deixat per l’anterior 
Govern amb els promotors d’habitatges, tant públics com 
privats, que van rebre les qualificacions definitives amb 
anterioritat al 31 de desembre de 2010.

D’altra banda, cal dir que s’han mantingut durant aquest 
any, malgrat les dificultats pressupostàries, els ajuts a 
les oficines locals d’habitatges i els ajuts a les entitats 
de la Xarxa d’habitatges d’Inserció. També, s’ha obert 
una nova línia de convenis amb entitats del tercer sector, 
com el signat amb Càritas Diocesana de Barcelona, per 
ampliar, amb habitatges del parc públic, els habitatges 
que gestionen aquestes entitats.

Cal dir, igualment, que els Projectes de Llei de modificació 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el de promoció econòmica, 
afectaran directament al sector i suposarà, quan s’aprovi, 
l’agilitació i tràmits, així com la dinamització del sector.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 29/IX, 
sobre l’aplicació de les polítiques públiques 
per a fer efectiu el dret a l’habitatge
Tram. 390-00029/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 30053 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. Moció: 390-00029/09

Sobre: Control compliment de la Moció 29/IX, sobre 
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el 
dret a l’habitatge

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment als punts a, d, e, f i g de la Moció 29/IX, sobre l’apli-
cació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret 
a l’habitatge (núm. de tram. 390-00029/09), us informo 
del següent: 

El dia 18 de juliol es va aprovar la meva compareixença 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per realit-
zar una sessió informativa sobre les polítiques d’habitatge.

Recentment s’han aprovat els criteris mínims que regi-
ran els convenis a signar entre els Departaments d’Eco-
nomia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat, i les 
entitats de crèdit, per a garantir el dret a l’habitatge i pro-
tegir les famílies de possibles execucions hipotecàries.

L’objectiu del Govern és fixar un marc comú de les enti-
tats que operen a Catalunya per tal d’assolir alguns crite-
ris per a protecció de les famílies.

En aquest sentit, també s’ha iniciat la tramitació l’Avant-
projecte de modificació del Codi de Consum de Catalu-
nya que pretén ajudar els consumidors/es a fer una elec-
ció racional i responsable en la contractació de crèdits o 
préstecs.

D’altra banda, s’ha reforçat Ofideute, que des de la seva 
posada en funcionament ha atès més de 800 famílies (600 
de les quals s’han atès entre gener i setembre de 2011). 
Cal dir, dels casos on Ofideute ha engegat un procés de 
mediació el 44,3% s’han resolt amb una solució pactada 
entre les famílies afectades i les entitats financeres.

Igualment, s’han posat en funcionament els programes 
d’inspecció tècnica dels edificis, dels quals no existia ni 
estructura organitzativa per al seu desenvolupament ni 
programari informàtic per fer possible la gestió.

Pel que fa als fons del conjunt de programes del Pla esta-
tal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012, regulat pel Reial 
decret 2066/2008, la rebaixa per part de l’Estat de les sub-
vencions a promotors i adquirents d’habitatges, així com 
la supressió del Fons d’eficàcia, que la Generalitat de Cata-
lunya assolia, provoca que a Catalunya enguany s’hagi re-
but de l’Estat un 65% menys d’ingressos que l’any anterior.

Atès que aquests fons són de vital importància tant per a 
la ciutadania com per al el sector de la construcció resi-

dencial, pública i privada, el Govern insisteix en cadas-
cuna de les reunions amb el Ministre de Foment i amb la 
Secretària d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes en 
reclamar-los.

El Govern de la Generalitat de Catalunya continuarà re-
clamant que els fons destinats a la Renda Bàsica d’Eman-
cipació (RBE) els siguin transferits perquè aquests siguin 
més equitatius, atès que, a data d’avui, no s’ajusten a les 
necessitats dels joves catalans.

La Generalitat de Catalunya ha creat i implementat un 
nou aplicatiu informàtic que millora la gestió de la RBE, 
que agilitzarà la tramitació dels expedients i els paga-
ments de l’ajut als perceptors.

Pel que fa a l’IRPF, s’està estudiant la possibilitat de pre-
sentar propostes per evitar la tributació d’algunes de les 
dacions en pagament derivades d’impossibilitat de paga-
ment de les quotes hipotecaries.

També està realitzant un gran esforç per liquidar el més 
aviat possible el deute pendent amb els promotors d’ha-
bitatges públics i privats que van rebre les qualificacions 
definitives amb anterioritat al 31 de desembre de 2010.

D’altra banda, cal dir que s’han mantingut durant aquest 
any, malgrat les dificultats pressupostàries, els ajuts a les 
oficines locals d’habitatges i els ajuts a les entitats de la 
Xarxa d’habitatges d’Inserció i, també, s’ha obert una 
nova línia de convenis amb entitats del Tercer Sector, 
com el signat amb Càritas Diocesana de Barcelona, per 
ampliar, amb habitatges del parc públic, els habitatges 
que gestionen aquestes entitats.

Cal dir, igualment, que els Projectes de Llei de modifi-
cació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el de promoció 
econòmica, afectaran directament al sector i suposarà, 
quan s’aprovi, l’agilitació i tràmits, així com la dinamit-
zació del sector.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 31/IX, 
sobre les mesures previstes per a evitar de
lictes i faltes en les celebracions d’èxits es
portius
Tram. 390-00031/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 29983 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00031/09

Sobre: Control compliment de la Moció 31/IX, sobre les 
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les cele-
bracions d’èxits esportius
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D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 31/IX, sobre les mesures previstes per a 
evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius 
(núm. de tram. 390-00031/09), us informo del següent: 

Quan a l’apartat a), que insta a prendre les mesures ne-
cessàries perquè l’Administració de la Generalitat es 
personi com a acusació particular en els processos judi-
cials derivats d’aquests tipus de delictes que hagin causat 
danys personals o materials a la Generalitat.

Des de la Direcció General de la Policia (DGP) es con-
sidera que s’han de perseguir amb una major eficàcia i 
assegurar i coordinar els diferents serveis jurídics dels 
diferents departaments per tal de garantir una actuació 
conjunta, que permeti una actuació de restitució del Dret.

Així, es creu convenient establir les directrius des del Ga-
binet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, per tal que 
es vehiculin totes les actuacions que es desenvolupen des 
del diferents departaments, empreses públiques i altres 
organismes que depenen de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la DGP ja ha instat el personament de l’Ad-
ministració de la Generalitat com a acusació particular 
en les darreres alteracions greus de l’ordre públic.

Pel que fa a l’apartat b), que insta a establir que els dis-
positius policials de seguretat que s’organitzin específica-
ment per a aquest tipus d’esdeveniments utilitzin càmeres 
mòbils, amb l’autorització legal pertinent, i que, en la 
mesura que la llei ho permeti, es puguin tenir en compte 
les imatges enregistrades per càmeres de seguretat priva-
da d’establiments o institucions situats a la zona on s’ha-
gin produït els esdeveniments.

L’actuació policial per a la utilització de videocàmeres 
mòbils està sotmesa al Decret 134/1999, de 18 de maig, 
de regulació de videovigilància per part de la Policia de 
la Generalitat– Mossos d’Esquadra (PG-ME) i les petici-
ons d’autorització per a la utilització de les videocàmeres 
que sol·liciti la PG-ME, han de respectar el principi de 
proporcionalitat previst a l’article 6 de la Llei orgànica 
4/1997 de 4 d’agost, que regula la utilització de video-
càmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs 
públics, en la seva doble vessant: d’idoneïtat (només es 
pot fer ús de videocàmeres quan resulti adequat, i en si-
tuacions concretes, per al manteniment de la seguretat 
ciutadana) i, d’intervenció mínima (s’exigeix la pondera-
ció, en cada cas, entre la finalitat que es vol aconseguir i 
la possible afectació per la utilització de les videocàme-
res al dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat de 
les persones).

A banda, la PG-ME compta amb el PNT 203 de vide-
ovigilància que recull els supòsits en el quals es poden 
utilitzar les videocàmeres mòbils.

Pel que fa als enregistraments realitzats per càmeres de 
seguretat privada, s’ha de considerar que davant la co-
missió d’un fet delictiu que pugui haver estat enregistrat 
per part d’un dispositiu d’aquestes característiques, la 
PG-ME pot sol·licitar a l’autoritat judicial la recollida de 
les gravacions a fi i efecte de determinar l’autor dels fets.

En aquest sentit, totes les actuacions realitzades en 
aquest àmbit tenen com objectiu identificar als autors 

de delictes penals i/o faltes administratives i les imatges 
són lliurades per tal que es puguin presentar els càrrecs 
corresponents.

Pel que fa a l’apartat c), que insta a introduir modificaci-
ons en els atestats amb la finalitat de millorar l’eficàcia 
probatòria d’aquesta documentació en els eventuals pro-
cessos judicials.

La DGP treballa de forma constant per tal que la tas-
ca desenvolupada per part de les Oficines d’Atenció a la 
Ciutadania, sigui més eficaç. En aquest sentit, es realit-
zen revisions de les diferents sistemàtiques de treball 
amb la finalitat que la documentació elaborada i presen-
tada als estaments judicials sigui de qualitat i garanteixi 
els objectius recercats.

Pel que fa a l’apartat d), que insta a assegurar la coordi-
nació entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i els diferents 
cossos policials que actuïn en celebracions esportives per 
tal de garantir llur eficàcia i seguretat.

La coordinació i la cooperació entre els diferents ac-
tors en matèria de seguretat que actuen en celebracions 
esportives, es duu a terme de forma prèvia mitjançant 
reunions de coordinació organitzades a partir del conei-
xement anticipat del lloc, la data i l’horari dels esdeveni-
ments esportius que poden generar la posterior celebra-
ció. En aquestes reunions es preveuen i determinen les 
possibles problemàtiques, com poden ser brots de violèn-
cia, problemes d’ordre públic i situacions de risc davant 
accidents. Així mateix, es concreta el nombre d’efectius 
necessaris de cadascun dels cossos policials i de la resta 
d’actors implicats.

Tot i considerar que la coordinació en aquest tipus de 
situacions està assegurada, la DGP, en la recerca de la 
millora continua, treballa per ser més eficaç i eficient en 
aquest àmbit.

El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text únic de la Llei de l’esport, estableix en el seu 
article 84 apartat 4, la creació de la figura del coordinador o 
coordinadora general de seguretat en esdeveniments espor-
tius, amb les funcions genèriques de coordinar i organitzar 
els serveis de seguretat amb motiu d’esdeveniments espor-
tius i les altres funcions que s’estableixin per reglament.

Per tant, correspon al departament competent en matèria 
de seguretat ciutadana nomenar el coordinador o coor-
dinadora general de seguretat, i també els coordinadors 
per a recintes o modalitats esportives concretes, nome-
naments que han de recaure en membres de la PG-ME.

En aquest sentit, els dispositius de seguretat dels esdeve-
niments esportius tenen com a finalitat garantir la pro-
tecció dels participants i el públic i vetllar perquè l’esde-
veniment esportiu es desenvolupi amb normalitat, abans, 
durant i després de la seva finalització.

Davant de la multitud de proves, competicions o partits 
que se celebren, no sempre es requereix la presència poli-
cial, però, quan sigui necessària, el dispositius de seguretat 
i els operatius que els desenvolupin han de ser els adequats 
a les dimensions i característiques de cada esdeveniment.

Així, cada dispositiu de seguretat s’ha d’organitzar en 
funció de les diferents variants que poden influir en la 
prova, competició o partit: 
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• Tipus d’esport i el nombre previst d’assistents

• La rivalitat coneguda entre els participants

• Els antecedents de partits o competicions anteriors

• L’existència de grups radicals i/o violents en un o en 
ambdós equips

• Si el partit és decisiu per a un o per a ambdós equips

• Les mesures de seguretat de la instal·lació.

Amb aquesta informació prèvia, es concreta el nombre 
d’efectius necessaris de cadascun dels cossos policials i 
de la resta d’actors implicats.

Pel que fa a l’apartat f), que insta a col·laborar amb el 
poder judicial i el ministeri fiscal perquè es faci efecti-
va la posada en marxa del registre de delictes i faltes de 
multireincidents, d’acord amb el Codi penal.

Les relacions entre el Departament de Justícia i el Tribu-
nal 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’instru-
menten mitjançant la Comissió Mixta entre la Sala de 
Govern del TSJC i el Departament. La Comissió Mix-
ta 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 Fisca-
lia 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 Mi-
nisteri Fiscal a Catalunya i representants del Departa-
ment 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 informà-
tiques 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.

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 neces-
sitat 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 inici-
ats 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 con-
formitat 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 estra-
tègic de modernització del sistema de justícia 2009-2012, 
que conté la previsió de la construcció del Sistema inte-
grat de registres de suport a l’activitat judicial (SIRAJ), 
el qual permetrà la implantació i integració dels registres 
administratius, així com l’emmagatzematge de requisi-
tòries 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 Relaci-
ons amb l’Administració de Justícia, aprofitant l’avinen-
tesa 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’in-
corporés 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’emmagatze-
matge de requisitòries i faltes que faciliti l’intercanvi de 
dades entre administracions.

Pel que fa a l’apartat g), que insta a manifestar pública-
ment el reconeixement pel treball i la col·laboració de les 
policies locals, molt especialment de la Guàrdia Urba-
na de Barcelona, en els operatius policials que s’orga-
nitzen amb motiu de les celebracions d’èxits esportius i 
altres esdeveniments i l’apartat h), que insta a restablir 
de manera immediata la coordinació i la col·laboració 
imprescindibles a tots els efectes amb la Guàrdia Urbana 
de Barcelona per mitjà dels contactes corresponents amb 
l’alcalde en funcions i amb l’alcalde electe.

Les relacions entre el Departament d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de seguretat i entre els cossos policials respec-
tius es regeixen pels principis que inspiren el model de 
seguretat de Catalunya a Barcelona i, en particular, pels 
de complementarietat, coordinació, col·laboració, coope-
ració i auxili mutu.

L’òrgan de coordinació, col·laboració i participació col-
legiat: (llei 4/2003, art. 9.1) és la Junta Local de Segu-
retat.

El passat més de juliol, a la primera Junta Local de Se-
guretat de Barcelona des de la constitució dels nou con-
sistori després de les passades eleccions municipals, ja 
es va acordar prioritzar la coordinació entre Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana per assolir la seva màxima 
efectivitat: En aquest sentit, l’efectiva col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Interior en 
matèria de seguretat ha portat a desenvolupar, per exem-
ple, dispositius específics de patrullatge conjunt com el 
dispositiu Xarxa.

Per tant, aquesta col·laboració, preveu diferents accions 
encaminades a intensificar la vigilància, augmentar la 
percepció de seguretat ciutadana, garantir la seguretat i 
reforçar l’eficàcia i la coordinació de les actuacions poli-
cials adreçades a la persecució dels il·lícits penals.
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A banda, la coordinació resta especialment garantida 
per la Mesa de Coordinació Operativa i els serveis de 
suport de què es disposa, com són la Sala Conjunta de 
Comandament i l’Oficina Permanent de Coordinació, 
com també amb la possibilitat de compartir models de 
documents i d’elaborar i desenvolupar protocols d’actua-
ció i de coordinació en aquells àmbits de responsabilitat 
compartida que permeten una major eficàcia i eficiència 
en el desenvolupament de la tasca policial diària.

Per tant, ambdues organitzacions mantenen una relació 
continuada, directe i fluida.

Pel que fa a l’apartat i), que insta a mantenir i aplicar 
la normativa que obliga els membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, inclosos els de les unitats antiavalots, a 
anar identificats, com a garantia dels drets de la ciutada-
nia, cercant les fórmules que permetin fer compatible la 
identificació amb l’equipament reglamentari.

Els diferents materials i usos que fan els agents de la PG-
ME, estan regulats per diversa normativa i compleixen 
amb l’exigència de permetre una identificació clara de 
l’agent actuant.

Pel que fa als agents destinats a Ordre Públic, van de-
gudament identificats com qualsevol altre agent del cos, 
ara bé, en determinades operacions en el que són neces-
saris elements de l’equip per a protecció i defensa que 
no tenen caràcter d’ús individual, o quan la identificació 
posa en greu risc la integritat física i social dels agents a 
través d’accions de descrèdit personal i familiar en el seu 
entorn més immediat fan que la identificació no sigui tan 
accessible a la vista..

Tot i això, s’estan realitzant estudis per determinar quins 
han de ser els materials ignífugs idonis o diferents mè-
todes alternatius d’identificació amb els quals identificar 
els agents de la destinats a l’Ordre Públic, sense compro-
metre la seva seguretat, així com quines són les zones òp-
times on imprimir el número d’identificació professional.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 46/IX, 
sobre la política de salut
Tram. 390-00046/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 30055 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00046/09

Sobre: Control compliment de la Moció 46/IX, sobre la 
política de salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-

ment a la Moció 46/IX, punt d), sobre la política de salut 
(núm. de tram. 390-00046/09), us informo del següent: 

En la meva sessió informativa davant la Comissió de Sa-
lut del Parlament de Catalunya, substanciada el dia 26 
d’octubre, es van presentar i fer públics els resultats ob-
tinguts en l’atenció sanitària a Catalunya durant els pri-
mers mesos de Govern.

En concret, es va donar informació, entre d’altres aspec-
tes, sobre diferents indicadors de: 

– Atenció primària i comunitària

– Atenció continuada

– Atenció especialitzada (ambulatòria, internament, aten-
ció quirúrgica, proves diagnòstiques, trasplantaments, 
salut mental, atenció sociosanitària)

– Cirurgia cardíaca i oncològica

– Accessibilitat a les intervencions quirúrgiques progra-
mades

– Salut Pública

– Activitat de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

– Recerca

– Prestació farmacèutica

– Tecnologies de la Informació i la Comunicació

La transcripció de la sessió informativa està disponible 
al web del Parlament de Catalunya: http://www.parla-
ment.cat.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió de Justícia amb la consellera de Jus
tícia sobre l’actuació policial a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo
bregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00084/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió de Justícia amb la consellera de Jus
tícia sobre els incidents del 6 d’octubre de 
2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 354-00087/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).

Sol·licitud de sessió informativa de la co
missió que correspongui amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’infor
me PISA corresponent al 2009
Tram. 354-00090/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
13, del 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió de Justícia amb la consellera de Jus
tícia sobre la proposta de modificació del lli
bre VI de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, pel que fa als cossos de funcionaris 
de l’Administració de justícia
Tram. 354-00095/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
el cessament del cap de relacions amb l’Admi
nistració de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00096/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 25517).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
30.11.2011.

4.53.05. 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 Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00746/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’un represen
tant de l’Associació Professional de la Ma
gistratura a Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00748/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).
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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 Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00749/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro
posició de llei de modificació de la Llei d’en
judiciament criminal
Tram. 352-00750/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Jutges per la Democràcia amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudi
ciament criminal
Tram. 352-00751/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Procuradors de Bar
celona amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00752/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo
cats 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. 352-00753/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença de Roser Bach 
i Fabregó, directora de l’Escola Judicial del 
Consell General del Poder Judicial i magis
trada de l’Audiència Provincial de Barcelo
na, amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00764/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença de Jesús María 
Silva Sánchez, catedràtic de dret penal i ad
vocat 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Amics de les Na
cions Unides amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00766/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00767/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro
posició de llei de modificació de la Llei d’en
judiciament criminal
Tram. 352-00768/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Juris
tes 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad
vocats de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00770/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Procuradors de Tri
bunals de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00771/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença de Mercedes 
García Arán, catedràtica de dret penal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela
ció 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença de Manuel 
Cachón Cadenas, catedràtic de dret pro
cessal de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00773/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00775/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença del Col·legi d’Ad
vocats de Barcelona amb relació a la Propos
ta 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Jutges per a la Democràcia amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudi
ciament criminal
Tram. 352-00777/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Juris
tes 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad
vocats de Catalunya amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00779/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Consorci de Salut i Social de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00127/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Unió Catalana d’Hospitals davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibili
tat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00128/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Associació Catalana d’Establi
ments Sanitaris davant la Comissió de Sa
lut perquè informin sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les 
mesures de sostenibilitat i el model del sis
tema sanitari
Tram. 356-00129/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Unió General de Treballadors da
vant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00130/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de Comissions Obreres davant la Co
missió de Salut perquè informin sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00131/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Sindicat d’Infermeria davant la Co
missió de Salut perquè informin sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00132/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de Metges de Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè informin sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 356-00133/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Fòrum Català de Pacients davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibili
tat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00134/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sa
nitat davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00135/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb rela
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00136/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb rela
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00137/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Consell d’Infermeria de Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè infor
min sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00138/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb rela
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00139/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de representants 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatò
legs de Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre llur posicionament amb 
relació als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00140/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00141/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Ca
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur posicionament amb rela
ció als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00142/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00143/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Federació de Municipis de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00144/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Associació Catalana de Munici
pis davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00145/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Organització de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posiciona
ment amb relació als ajustos pressuposta
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 356-00146/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Unió de Consumidors de Catalu
nya davant la Comissió de Salut perquè in
formin sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00147/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer davant la Comissió de Sa
lut perquè presentin les tasques acompler
tes i expliquin els projectes de futur
Tram. 356-00186/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença del degà del Col
legi d’Advocats de Barcelona davant la Co
missió de Justícia perquè expliqui el seu po
sicionament amb relació a l’actuació policial a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospi
talet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 356-00211/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).

Sol·licitud de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu
nya 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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
16, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 188).
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Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín 
i Otto, president de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, i d’altres represen
tants davant la Comissió de Control de l’Ac
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informin sobre els cri
teris de la política de contractacions de Te
levisió de Catalunya i de les emissores de 
ràdio de titularitat pública
Tram. 356-00214/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00215/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Satse Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè expliqui l’impacte de 
les reduccions pressupostàries en les con
dicions de treball i en la qualitat de la pres
tació del servei
Tram. 356-00219/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00220/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).



5 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 196

4.53.05. INFORMACIó 99

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de CATACCTSIAC davant la Co
missió de Salut perquè expliqui l’impacte de 
les reduccions pressupostàries en les con
dicions de treball i en la qualitat de la pres
tació del servei
Tram. 356-00221/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats perquè valori les pers
pectives del curs 20112012
Tram. 356-00229/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Sindicat de Facultatius Indepen
dents de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posiciona
ment amb relació als ajustos pressuposta
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 356-00232/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Afrucat, Associació Empresarial 
de Fruita de Catalunya, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si
tuació del sector de la fruita dolça
Tram. 356-00236/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió núm. 6, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 184).

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Homs i Molist, portaveu del Govern i secre
tari general de la Presidència, davant la Co
missió de Control de l’Actuació de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre la política en matèria 
de mitjans de comunicació
Tram. 356-00238/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música i Dansa davant la Comissió d’En
senyament i Universitat perquè informi so
bre la situació de les escoles de música i de 
dansa municipals i les subvencions que re
ben del Departament d’Ensenyament
Tram. 356-00246/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 27138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 29.11.2011.

Sol·licitud de compareixença de la directo
ra dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
a Tarragona davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats perquè informi sobre els 
criteris de planificació i ús d’equipaments 
educatius a la província de Tarragona
Tram. 356-00247/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 27194).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 29.11.2011.

Sol·licitud de compareixença de la subdi
rectora general de la Inspecció d’Educació, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats perquè informi sobre els criteris del 
Departament d’Ensenyament pel que fa a 
les visites públiques als equipaments edu
catius en època d’eleccions
Tram. 356-00248/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 27195).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 29.11.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Territori i Mobilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi so
bre els acords assolits amb Ryanair perquè 
aquesta companyia operi als aeroports de 
Reus i Girona
Tram. 356-00249/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 30579).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 23.11.2011.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desen
volupament perquè informi sobre les políti
ques de personal de l’Agència
Tram. 356-00250/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 30588).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 30.11.2011.

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Bu
queras y Bach, president de la Comissió Na
cional per a la Racionalització dels Horaris 
Espanyols, perquè informi sobre els objec
tius i les propostes de l’entitat
Tram. 356-00253/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 32354).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 30.11.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política agrària comuna
Tram. 355-00054/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 23.11.2011 (DSPC-C 184).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’infor
me PISA corresponent al 2009
Tram. 355-00070/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
13, del 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política pesquera comuna
Tram. 355-00071/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 32261).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 28.11.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família sobre les bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 355-00072/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Benestar Social i Família (reg. 32280).

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 29.11.2011.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del degà del Col·legi de Pe
riodistes de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00136/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença de Josep Maria Carbonell, 
degà de la Facultat de Ciències de la Co
municació de la Universitat Ramon Llull i 
expresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au
diovisual
Tram. 353-00137/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença de representants dels co
mitès de professionals i d’empresa de Te
levisió de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00138/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença de representants dels co
mitès de professionals i d’empresa de Ca
talunya Ràdio amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00139/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença del degà del Col·legi Profes
sional de l’Audiovisual de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació de di
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00141/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00142/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença de Miquel Bonastre, direc
tor de la Xarxa de Televisions Locals de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au
diovisual
Tram. 353-00145/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 186).



5 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 196

4.53.15. INFORMACIó 103

Compareixença de Jaume Serrats, periodis
ta i advocat, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00147/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de Marçal Sintes, director 
del Departament de Periodisme de la Facul
tat de Ciències de la Comunicació de la Uni
versitat Ramon Llull, amb relació al Projec
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00148/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de Josep Gifreu amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00150/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de Joan Manuel Tresserras 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00151/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de la degana del Col·legi de 
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de modifi
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00152/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença dels degans de les facultats 
de periodisme de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00153/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença dels degans de les facultats 
de comunicació audiovisual de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00154/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

Compareixença de representants del Grup 
de Periodistes Ramon Barnils amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00155/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).
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Compareixença de Joan Majó, exdirector 
general de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au
diovisual
Tram. 353-00156/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de Rafael Jorba, excon
seller del Consell de l’Audiovisual de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au
diovisual
Tram. 353-00157/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio
visual
Tram. 353-00158/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Jau
me I, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio
visual
Tram. 353-00159/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 186).

Compareixença de Ferran Brunet Cid, pro
fessor de la Facultat de Ciències Econòmi
ques de la Universitat Autònoma de Barce
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00181/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de José Andrés Rozas, de
gà de la Facultat de Ciències Socials de la 
Universitat Abat Oliba, amb relació a la Pro
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro
va el text refós de la Llei de finances públi
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00182/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Lluís Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00183/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Núria Mas, professora 
d’economia de l’Institut d’Estudis Superi
ors de l’Empresa, amb relació a la Proposi
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00184/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Pedro Videla, professor 
d’economia de l’Institut d’Estudis Superi
ors de l’Empresa, amb relació a la Proposi
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00185/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença del degà del Col·legi d’Advo
cats de Barcelona amb relació a la Propo
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00186/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Carles Ramió i Matas, 
professor del Departament de Ciències Po
lítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00187/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença José Luis MartínezAlonso 
Camps, professor de dret constitucional i 
ciències polítiques de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00188/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Agustí Colom Cabau, pro
fessor de teoria econòmica de la Universi
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00189/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Joan Subirats, catedrà
tic de ciències polítiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00190/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació del Col
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Cata
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00191/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modifica
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi
ca catalana
Tram. 353-00192/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00193/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00194/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00195/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00196/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Enric Argullol i Murga
das, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00197/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, 
catedràtic de dret constitucional i director 
de la Fundació Democràcia i Govern Local, 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00198/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Francisco Longo Mar
tínez, director de l’Institut de Governança i 
Direcció Pública d’Esade, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00199/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Benito Arruñada, cate
dràtic d’organització d’empreses de la Uni
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00200/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Guillem López Casasno
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00201/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Vicente Ortún Rubio, de
gà de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat Pompeu Fa
bra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00202/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Anna Maria Birulés i Ber
tran, presidenta d’Alta Business Serveis, 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00203/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Ruth Carandell i Riera
devall, directora de l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral, amb relació a la Propo
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00204/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Carlos Losada Mar
rodán, professor del Departament de Políti
ca d’Empresa d’Esade, amb relació a la Pro
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro
va el text refós de la Llei de finances públi
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00205/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, 
conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00206/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Josep Maria Vila i Re
dons, president del Parc de Salut Mar, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi
ca catalana
Tram. 353-00207/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Joaquim Triadú i Vila
Abadal, soci director del Departament de 
Dret Públic i Urbanístic de Pricewaterhouse
Coopers, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em
presa pública catalana
Tram. 353-00208/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, 
president d’Abertis, amb relació a la Propo
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00209/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi
ca catalana
Tram. 353-00210/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Joan Mauri i Majós, del 
Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00211/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00212/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, pro
fessor de dret administratiu de la Universi
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00213/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Josep Maria Vallès, ca
tedràtic de ciències polítiques i president 
d’Ivàlua, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em
presa pública catalana
Tram. 353-00214/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Joat Henrich, president 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública, 
amb relació a la Proposició de llei de mo
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana
Tram. 353-00215/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00216/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença del degà del Col·legi d’Eco
nomistes de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 353-00217/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Ferran Huertas Colomi
na, director de la Business School de la Fun
dació Universitària Eserp i secretari del Con
sell Superior Europeu de Doctors i Doctors 
Honoris Causa, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00218/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Lluís Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00219/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Guillem López Casasno
vas amb relació al Projecte de llei d’estabili
tat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00220/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Mireia Borrell Porta amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres
supostària de Catalunya
Tram. 353-00221/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00222/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00223/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00224/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de Pi
mec amb relació al Projecte de llei d’estabi
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00225/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres
supostària de Catalunya
Tram. 353-00226/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00227/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de José Carlos Díez, eco
nomista en cap d’Intermoney, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00228/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Xavier Vives, professor 
de l’IESE Business School i del Departa
ment d’Economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei d’esta
bilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00229/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Alfred Pastor, professor 
de l’IESE Business School, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00230/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Jordi Galí, professor de 
l’IESE Business School i director del Centre 
de Recerca en Economia Internacional, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres
supostària de Catalunya
Tram. 353-00231/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Albert Marcet, professor 
de la London School of Economics and Poli
tical Science, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00232/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, 
economista i professor associat d’economia 
de l’Escola Superior de Comerç Internacio
nal de la Universitat Pompeu Fabra, amb re
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressu
postària de Catalunya
Tram. 353-00233/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Miren Etxezarreta, ca
tedràtica emèrita d’economia aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres
supostària de Catalunya
Tram. 353-00234/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de política econòmica de la Uni
versitat de Barcelona, amb relació al Projec
te de llei d’estabilitat pressupostària de Ca
talunya
Tram. 353-00235/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, ca
tedràtic de teoria econòmica de la Universi
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00236/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Compareixença de Joan Tugores i Bes, ca
tedràtic de teoria econòmica i exrector de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00237/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la sessió 
núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00238/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació del Col
legi de Procuradors de Tribunals de Catalu
nya amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00239/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalu
nya amb relació a la Proposta per a presen
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00240/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença del president de la Sala Ci
vil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00241/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació de Jut
ges per a la Democràcia amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00242/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Professional de la Magistratura a 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00243/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació d’Amics de les Nacions Unides amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudi
ciament criminal
Tram. 353-00244/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).
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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 Propo
sició de llei de modificació de la Llei d’enju
diciament criminal
Tram. 353-00245/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Juristes Demòcrates 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de modificació de la Llei d’enju
diciament criminal
Tram. 353-00246/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença de Roser Bach i Fabregó, di
rectora de l’Escola Judicial del Consell Gene
ral del Poder Judicial i magistrada de l’Audi
ència 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
Tram. 353-00247/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença de Jesús María Silva Sán
chez, catedràtic de dret penal i advocat pena
lista, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de modificació de la Llei d’enjudi
ciament criminal
Tram. 353-00248/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença de Mercedes García Arán, 
catedràtica de dret penal de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00249/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, 
catedràtic de dret processal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00250/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 16, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença del director general de Ser
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre l’experiència 
dels mòduls de participació i convivència al 
centre penitenciari Lledoners
Tram. 357-00040/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
de Justícia, del 24.11.2011 (DSPC-C 188).

Compareixença de la presidenta de l’Associ
ació Espanyola contra el Càncer  Catalunya 
contra el Càncer  Girona davant la Comis
sió de Salut per a informar sobre les actu
acions i els projectes de l’Associació en la 
lluita contra el càncer
Tram. 357-00050/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Salut, del 24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Compareixença d’una representació d’Afru
cat, Associació Empresarial de Fruita de 
Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
ral per a informar sobre la situació del sec
tor de la fruita dolça
Tram. 357-00177/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 6, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 184).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana d’Escoles de Música da
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi
tats per a valorar les perspectives del curs 
20112012
Tram. 357-00178/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Compareixença d’Andreas Schleicher, res
ponsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi 
del Programa per a l’avaluació internacional 
d’alumnes de l’Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmic, davant la Co
missió d’Ensenyament i Universitats per a 
explicar els objectius generals de l’informe 
PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya els darrers anys
Tram. 357-00179/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Compareixença de Joaquim Prats, catedrà
tic de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a explicar els objectius generals de l’informe 
PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya
Tram. 357-00180/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Compareixença de Jorge Calero, catedrà
tic de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a explicar els objectius generals de l’informe 
PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya
Tram. 357-00181/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
13, tinguda el 24.11.2011 (DSPC-C 187).

Compareixença de Francesc Homs i Molist, 
portaveu del Govern i secretari general de la 
Presidència, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la 
política en matèria de mitjans de comunicació
Tram. 357-00182/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 25.11.2011 (DSPC-C 190).
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Compareixença d’Enric Marín i Otto, presi
dent de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
els criteris de la política de contractacions 
de Televisió de Catalunya i de les emissores 
de ràdio de titularitat pública
Tram. 357-00183/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Compareixença de representants del Con
sorci de Salut i Social de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibili
tat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00184/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Unió 
Catalana d’Hospitals davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posiciona
ment amb relació als ajustos pressuposta
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 357-00185/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de l’As
sociació Catalana d’Establiments Sanitaris 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00186/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre llur posiciona
ment amb relació als ajustos pressuposta
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 357-00187/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co
missió de Salut per a explicar l’impacte de 
les reduccions pressupostàries en les con
dicions de treball i en la qualitat de la pres
tació del servei
Tram. 357-00188/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de Co
missions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00189/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a explicar l’impacte 
de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 357-00190/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació General del Treball davant la 
Comissió de Salut per a explicar l’impacte 
de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 357-00191/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a explicar l’impac
te de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 357-00192/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació de CA
TACCTSIAC davant la Comissió de Salut 
per a explicar l’impacte de les reduccions 
pressupostàries en les condicions de treball 
i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00193/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Sindi
cat d’Infermeria davant la Comissió de Sa
lut per a informar sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les 
mesures de sostenibilitat i el model del sis
tema sanitari
Tram. 357-00194/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Con
sell d’Infermeria de Catalunya davant la Co
missió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00195/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació de Sat
se Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a explicar l’impacte de les reduccions 
pressupostàries en les condicions de treball 
i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 357-00196/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de Met
ges de Catalunya davant la Comissió de Sa
lut per a informar sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les 
mesures de sostenibilitat i el model del sis
tema sanitari
Tram. 357-00197/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Compareixença de representants del Con
sell de Col·legis de Metges de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00198/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Metges de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a explicar l’impacte 
de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 357-00199/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Sindi
cat de Facultatius Independents de Catalu
nya davant la Comissió de Salut per a infor
mar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00200/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Fò
rum Català de Pacients davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre llur posiciona
ment amb relació als ajustos pressuposta
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 357-00201/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Co
ordinadora d’Usuaris de la Sanitat davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00202/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de l’Orga
nització de Consumidors i Usuaris de Cata
lunya davant la Comissió de Salut per a in
formar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00203/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Unió 
de Consumidors de Catalunya davant la Co
missió de Salut per a informar sobre llur po
sicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00204/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Con
sell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00205/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Compareixença de representants del Con
sell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00206/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata
lunya davant la Comissió de Salut per a infor
mar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00207/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Col
legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibili
tat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00208/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Col
legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya da
vant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00209/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants del Col
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00210/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Fe
deració de Municipis de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00211/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de l’As
sociació Catalana de Municipis davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00212/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).

Compareixença de representants de la Fe
deració Catalana d’Entitats contra el Càncer 
davant la Comissió de Salut per a presentar 
les tasques acomplertes i explicar els pro
jectes de futur
Tram. 357-00213/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 10, tinguda el 
24.11.2011 (DSPC-C 189).
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Compareixença del director general d’Aten
ció a la Infància i l’Adolescència davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre el possible deteriorament de 
la igualtat d’oportunitats entre els menors 
catalans
Tram. 357-00214/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 4, 
tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 185).

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Em
presa i Ocupació al conseller de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 330-00021/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 32304 / Coneixement: 29.11.2011

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació, 
del 25 al 27 de novembre de 2011, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
de Territori i Sostenibilitat.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 24 de novembre de 2011 de 2011

N. de. R.: El Decret 409/2011, de 24 de novembre, d’en-
càrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al 
conseller de Territori i Sostenibilitat del 25 al 27 de no-
vembre de 2011, és publicat al DOGC 6014, de 28 de 
novembre de 2011. 

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei per la igualtat d’oportuni
tats en el sistema educatiu català
Tram. 202-00073/09

Obertura de la tramitació
Reg. 31746 / Mesa del Parlament, 29.11.2011

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, 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 per la igualtat d’oportunitats en el 
sistema educatiu català; 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 Legis-
lativa Popular, representada per Concepción Fuya, Ale-
jandro Castillo, Jordi Morato-Aragonès i Hector Claudio 
Silveira, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mí-
nim de 50.000 signatures degudament autenticades, de 
conformitat amb el que disposa la damunt dita llei.

A la Mesa del Parlament

Iniciativa legislativa popular «per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català» 

Memòria justificativa 

El Pacte Nacional per l’Educació de 20 de març de 2006 
va introduir la necessitat de la sisena hora a l’escola pú-
blica amb un doble objectiu: equiparar l’oferta educativa 
de l’escola de titularitat pública amb l’escola concertada 
i, alhora, reduir el fracàs escolar.

El marc legal amb el que ens trobem avui ens determina 
que el calendari escolar ha de ser com a mínim de 175 
dies lectius (Disposició addicional 5a de la Llei Orgàni-
ca 2/2006 de 3 de maig, d’Educació), sense determinar 
un horari lectiu, aspecte que correspon a la competència 
de les Comunitat Autònomes. En aquest sentit, la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC) ens diu, en el seu article 
54.3, que l’horari lectiu per a cada curs és d’entre 875 
i 890 hores per al segon cicle d’educació infantil i per 
a l’educació primària, i de 1.050 hores per a l’educació 
secundària obligatòria. En el punt següent, la LEC ens 
afegeix que en el segon cicle de l’educació infantil i en 
l’educació primària, l’horari escolar dels alumnes es pot 
estendre més enllà de l’horari lectiu, fins a un total de 
1.050 hores cada curs. En la resta d’etapes, l’horari esco-
lar, que conté en tot cas l’horari lectiu, es pot concretar 
en funció de la programació anual del centre. I per a la 
resta d’ensenyaments regulats per aquesta llei, la norma 
reglamentària que en concreti els aspectes curriculars 
n’ha de determinar el nombre d’hores lectives.

Es a dir, que la previsió actual és la de distribuir l’horari 
lectiu en una part, diguem-ne mínima –quantificada en-
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tre 875 i 890 hores– i una de màxima –quantificada fins 
a 1.050 hores–.

L’experiència dels darrers anys posa de manifest que 
l’anomenada «sisena hora» ha contribuït a equiparar els 
horaris dels ensenyaments seguits per l’alumnat de cen-
tres de titularitat pública i d’aquells que ho han estat en 
centres de titularitat privada concertada.

Per tant, no hi ha cap dubte que la generalització de la 
«sisena hora» és una mesura de govern positiva per als 
ciutadans dels nostre país i, alhora, ha permès la plena 
equitat de l’alumnat que segueix la seva escolarització en 
qualsevol centre sufragat amb fons públics.

Dit això, ha suposat una greu regressió per l’alumnat del 
nostre país el fet que s’hagi suprimit l’anomenada «si-
sena hora», tot i que, la Conselleria d’Ensenyament l’ha 
conservada en determinats centres. Això acredita no sols 
la seva utilitat, demostrada al llarg d’aquests anys, sinó 
la seva conveniència des del punt de vista de l’aprenen-
tatge dels alumnes.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu 
l’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, té 
competència en relació als ensenyaments de l’educació 
infantil, l’educació primària, l’educació secundaria obli-
gatòria i en matèria d’ensenyament no universitari.

L’article 54 de la Llei 12/2009 d’Educació, de 10 de juli-
ol, disposa que el corresponent Departament ha de fixar 
el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris i 
postobligatoris, i determinar els períodes lectius i els pe-
ríodes de vacances.

En els darrers anys, la política del Departament d’Edu-
cació ha seguit els compromisos adquirits al Pacte Naci-
onal per l’Educació i ha introduït, amb caràcter general, 
la sisena hora a l’escola pública amb un doble objectiu: 
equiparar l’oferta educativa de l’escola de titularitat pú-
blica amb l’escola concertada i, alhora, reduir el fracàs 
escolar.

L’experiència d’aquests cinc cursos ha permès constatar 
que s’ha pogut corregir una tendència negativa quant a 
resultats educatius, fet que s’ha de valorar positivament. 
Certament, un increment horari no comporta necessàri-
ament la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat, 
però sí que té un efecte positiu vers el ciutadà que pot 
copsar que l’excel·lència en l’educació de l’alumnat pot 
ésser assolida d’igual manera en un centre de titularitat 
pública com en un de privat concertat. A partir d’aquest 
fet, és responsabilitat dels equips directius dels centres 
educatius programar de forma adequada els ensenya-
ments per tal d’assolir amb èxit les competències bàsi-
ques predeterminades per a cada nivell.

En un temps de crisi econòmica, cal que els governants 
facin els màxims esforços per optimitzar els recursos, 
però en el camp de l’ensenyament no poden dur-se a ter-
me polítiques de tipus discriminador vers una part de la 

població que creu en l’escolaritat en centres de titularitat 
pública i penalitzar-los en minvar un horari lectiu que 
havia reeixit una equitat en el sistema educatiu.

Amb aquest objectiu, cal una reforma de la Llei d’Educa-
ció de Catalunya per igualar les condicions d’escolaritza-
ció entre totes les escoles que reben fons públics. És una 
eina per prestigiar l’escola pública, per garantir l’equitat 
i per prevenir i superar el fracàs escolar. Aquests tres 
objectius continuen vius i són necessaris en el moment 
actual.

Text articulat 

Article 1. De modificació de l’article 54.3 de la 
Llei d’educació de Catalunya

L’article 54.3 quedarà redactat de la següent manera: 
«L’horari lectiu per a cada curs és d’entre vuit-centes se-
tanta-cinc i vuit-centes noranta hores per al segon cicle 
d’educació infantil i de mil cinquanta hores per a l’edu-
cació primària i per a l’educació secundària obligatòria. 
Per a la resta d’ensenyaments regulats per aquesta llei, la 
norma reglamentària que en concreti els aspectes curri-
culars ha de determinar el nombre d’hores lectives.» 

Article 2. De modificació de l’article 54.4 de la 
Llei d’educació de Catalunya

L’article 54.4 quedarà redactat de la següent manera: 
«En el segon cicle de l’educació infantil, l’horari escolar 
dels alumnes es pot estendre més enllà de l’horari lectiu, 
fins a un total de mil cinquanta hores cada curs. En la 
resta d’etapes, l’horari escolar, que conté en tot cas l’ho-
rari lectiu, es pot concretar en funció de la programació 
anual del centre».

Article 3. D’afegir una Disposició addicional a 
la Llei d’educació de Catalunya

Als efectes d’interpretació i d’integració de les normes 
contingudes en aquesta Llei, s’ha de tenir en compte allò 
que es va pactar al Pacte Nacional per l’Educació de 20 
de març de 2006, incorporant el seu contingut com An-
nex a aquesta Llei.

Article 4. D’afegir una Disposició transitòria 
a la Llei d’educació de Catalunya

Per a la plena aplicació del contingut de l’article 54.3 
d’aquesta Llei als centres de titularitat privada concer-
tats, s’ha d’haver donat compliment als requeriments 
continguts a l’apartat III i l’Annex II del Pacte Nacional 
per l’Educació de 20 de març de 2006, tal i com figuren 
a l’Annex d’aquesta Llei.

Article 5. D’afegir un Annex a la Llei 
d’educació de Catalunya

L’annex consisteix en el text del Pacte Nacional per 
l’Educació de 20 de març de 2006 amb els seus annexos.
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	Tram. 202-00014/09
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública
	Tram. 202-00019/09
	Pròrroga del termini per als treballs de la ponència


	Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 202-00072/09
	Presentació





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.10.	Control dels decrets llei
	Decret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i s’estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids pe
	Acord de tramitació com a projecte de llei



	3.10.11.	Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
	Procediment per a elegir dos senadors
	Tram. 280-00002/09
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre l’elegibilitat dels candidats



	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució de suport a la independència d’Escòcia
	Tram. 250-00631/09
	Esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de l’escola d’Almenar i la inclusió del projecte en els pressupostos del 2012
	Tram. 250-00657/09
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de Badalona, i sobre el compliment dels acords relatius als estudis d’educació secundària en aquesta ciutat
	Tram. 250-00672/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell de la Policia de Catalunya
	Tram. 250-00745/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del servei d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Vendrell
	Tram. 250-00746/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ingrés de les recaptacions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya i sobre la defensa dels insubmisos fiscals
	Tram. 250-00747/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de proteccions acústiques i l’adopció de mesures mediambientals a l’autopista C-32, al pas per l’Escola Rosa Sensat, del Masnou
	Tram. 250-00748/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00749/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb armilles antibala
	Tram. 250-00750/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una llei contra l’homofòbia
	Tram. 250-00751/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’exigència a Ficosa d’una justificació per a l’expedient de regulació d’ocupació temporal de l’antiga planta de Sony de Viladecavalls i sobre la concreció del seu pla de reconversió industrial
	Tram. 250-00752/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00753/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00010/09
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades




	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les bales de goma i altres instruments antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 252-00004/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 152)



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
	Tram. 302-00079/09
	Esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes perquè l’Administració sigui eficient i viable
	Tram. 302-00080/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària
	Tram. 302-00081/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis
	Tram. 302-00082/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
	Tram. 302-00083/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
	Tram. 302-00084/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
	Tram. 302-00085/09
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00024/09
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
	Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del vuitantè aniversari del reconeixement del sufragi femení
	Tram. 401-00024/09
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	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 72/IX, sobre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 290-00064/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 74/IX, sobre la implantació de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional
	Tram. 290-00066/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 75/IX, sobre el millorament del transport públic entre l’Alt Penedès i Tarragona
	Tram. 290-00067/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 76/IX, sobre el millorament del servei de transport de viatgers per carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
	Tram. 290-00068/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 77/IX, sobre la continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i la reserva pressupostària per a dotar el Fons per a la regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 290-00069/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 78/IX, sobre les actuacions per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia
	Tram. 290-00070/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 79/IX, sobre la licitació i l’adjudicació de les obres de la carretera N-2 entre Sils i Maçanet de la Selva i sobre la gratuïtat temporal del peatge de l’autopista AP-7 entre Sarrià de Ter i Maçanet de la Selva
	Tram. 290-00071/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 82/IX, sobre la construcció d’una rotonda al carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 290-00074/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 83/IX, sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors de la mobilitat
	Tram. 290-00075/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 84/IX, sobre les mesures per a la reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i la seguretat viària
	Tram. 290-00078/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 112/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2010, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent als exercicis 2006 i 2007
	Tram. 290-00102/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 114/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius del Departament d’Educació, corresponent al curs 2008-2009
	Tram. 290-00104/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 115/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, corresponent al 2009
	Tram. 290-00105/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 116/IX, sobre les vacants de personal de la residència La Mercè, de Tarragona
	Tram. 290-00106/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 117/IX, sobre el millorament de l’accessibilitat i la facilitació de l’ús dels caixers automàtics
	Tram. 290-00107/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 118/IX, sobre la convocatòria de la comissió mixta de seguiment del desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 290-00108/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 123/IX, sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3
	Tram. 290-00113/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 125/IX, sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània de Barcelona
	Tram. 290-00115/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 126/IX, sobre el sistema d’accés a la universitat
	Tram. 290-00116/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 127/IX, sobre la construcció de l’Institut de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 290-00117/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 128/IX, sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès
	Tram. 290-00118/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 129/IX, sobre l’inici de les obres de la primera fase de la construcció de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 290-00119/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 130/IX, sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00120/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 131/IX, sobre l’ampliació de l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
	Tram. 290-00121/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 132/IX, sobre la designació de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a institut de referència en cas de no construir-se l’institut escola de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjado
	Tram. 290-00122/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 133/IX, sobre el projecte i la construcció del nou institut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
	Tram. 290-00123/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 134/IX, sobre el projecte de construcció i l’execució de les obres de l’Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva)
	Tram. 290-00124/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 135/IX, sobre la construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00125/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 136/IX, sobre la construcció de l’institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
	Tram. 290-00126/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 137/IX, sobre el garantiment dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons, de Pontons (Alt Penedès), i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
	Tram. 290-00127/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 138/IX, sobre el finançament de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 290-00128/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 139/IX, sobre la construcció de la nova escola del Bruc (Anoia)
	Tram. 290-00129/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 140/IX, sobre els ajuts per a la construcció del doble pavelló poliesportiu del Bruc (Anoia)
	Tram. 290-00130/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 141/IX, sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
	Tram. 290-00131/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 142/IX, sobre l’oferta educativa a Manresa (Bages)
	Tram. 290-00132/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 143/IX, sobre l’execució de les obres de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona
	Tram. 290-00133/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 144/IX, sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnitzacions que perceben els jutges de pau
	Tram. 290-00134/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 145/IX, sobre l’increment de mitjans per als casos de violència de gènere i sobre la creació del jutjat de violència sobre la dona a Tarragona
	Tram. 290-00135/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 147/IX, sobre el proveïment de les places de funcionaris de presons i el manteniment dels interins
	Tram. 290-00137/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 148/IX, sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix Camp)
	Tram. 290-00138/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 149/IX, sobre la implantació de l’oficina judicial
	Tram. 290-00139/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 150/IX, sobre el desenvolupament del programa e-justícia.cat i la implantació de l’expedient electrònic judicial
	Tram. 290-00140/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 151/IX, sobre la consignació de la partida pressupostària destinada als serveis d’assistència jurídica gratuïta i sobre el manteniment d’aquests serveis
	Tram. 290-00141/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 153/IX, sobre la posada en funcionament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
	Tram. 290-00143/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 155/IX, sobre l’atenció de les emergències mèdiques a Ponts (Noguera)
	Tram. 290-00145/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 156/IX, sobre la construcció d’un nou hospital a Tarragona
	Tram. 290-00146/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 157/IX, sobre el manteniment i la consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 290-00147/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 28/IX, sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 390-00028/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció
	Control del compliment de la Moció 29/IX, sobre l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret a l’habitatge
	Tram. 390-00029/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius
	Tram. 390-00031/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 46/IX, sobre la política de salut
	Tram. 390-00046/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 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
	Tram. 354-00084/09
	Rebuig de la sol·licitud

	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
	Tram. 354-00087/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’informe PISA corresponent al 2009
	Tram. 354-00090/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Tram. 354-00095/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el cessament del cap de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00096/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació 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. 352-00746/09
	Acord sobre la sol·licitud
	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 c
	Tram. 352-00747/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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. 352-00748/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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 c
	Tram. 352-00749/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Tram. 352-00751/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Tram. 352-00752/09
	Retirada de la sol·licitud


	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
	Tram. 352-00753/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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 
	Tram. 352-00764/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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. 352-00766/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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 crimi
	Tram. 352-00770/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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’enjudicia
	Tram. 352-00772/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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’enjud
	Tram. 352-00773/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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 crimi
	Tram. 352-00779/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema san
	Tram. 356-00127/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00128/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del siste
	Tram. 356-00129/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00130/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00131/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00132/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00133/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Fòrum Català de Pacients davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00134/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sani
	Tram. 356-00135/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del siste
	Tram. 356-00136/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema
	Tram. 356-00137/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00138/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sist
	Tram. 356-00139/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mod
	Tram. 356-00140/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sa
	Tram. 356-00141/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema 
	Tram. 356-00142/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de
	Tram. 356-00143/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanit
	Tram. 356-00144/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00145/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del
	Tram. 356-00146/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Consumidors de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 356-00147/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Comissió de Salut perquè presentin les tasques acomplertes i expliquin els projectes de futur
	Tram. 356-00186/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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’oct
	Tram. 356-00211/09
	Rebuig de la sol·licitud


	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
	Tram. 356-00212/09
	Rebuig de la sol·licitud


	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 Llobr
	Tram. 356-00213/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín i Otto, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i d’altres representants davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre el
	Tram. 356-00214/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


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


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


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


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


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


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


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


	Sol·licitud de compareixença de representants del Sindicat de Facultatius Independents de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del s
	Tram. 356-00232/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Andreas Schleicher, responsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa per a l’avaluació internacional d’alumnes de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, davant la Comissió d’Ensenyament i Unive
	Tram. 356-00233/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector de la fruita dolça
	Tram. 356-00236/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitat perquè informi sobre la situació de les escoles de música i de dansa municipals i les subvencions que rebe
	Tram. 356-00246/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre els criteris de planificació i ús d’equipaments educatius a la província de Tarragona
	Tram. 356-00247/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de la Inspecció d’Educació, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre els criteris del Departament d’Ensenyament pel que fa a les visites públiques als equipaments educatiu
	Tram. 356-00248/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els acords assolits amb Ryanair perquè aquesta companyia operi als aeroports de Reus i Girona
	Tram. 356-00249/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament perquè informi sobre les polítiques de personal de l’Agència
	Tram. 356-00250/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, president de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, perquè informi sobre els objectius i les propostes de l’entitat
	Tram. 356-00253/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la política agrària comuna
	Tram. 355-00054/09
	Substanciació
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’informe PISA corresponent al 2009
	Tram. 355-00070/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la política pesquera comuna
	Tram. 355-00071/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les bases del Pacte per a la infància
	Tram. 355-00072/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00136/09
	Substanciació
	Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au
	Tram. 353-00137/09
	Substanciació


	Compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00138/09
	Substanciació


	Compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00139/09
	Substanciació


	Compareixença del degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00141/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00142/09
	Substanciació


	Compareixença de Miquel Bonastre, director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00145/09
	Decaïment


	Compareixença de Jaume Serrats, periodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00147/09
	Substanciació


	Compareixença de Marçal Sintes, director del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00148/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Gifreu amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00150/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Manuel Tresserras amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00151/09
	Substanciació


	Compareixença de la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00152/09
	Substanciació


	Compareixença dels degans de les facultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00153/09
	Substanciació


	Compareixença dels degans de les facultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00154/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00155/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Majó, exdirector general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00156/09
	Substanciació


	Compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00157/09
	Substanciació


	Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00158/09
	Substanciació


	Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00159/09
	Decaïment


	Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós d
	Tram. 353-00181/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de José Andrés Rozas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finance
	Tram. 353-00182/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de f
	Tram. 353-00183/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Núria Mas, professora d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 353-00184/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pedro Videla, professor d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públ
	Tram. 353-00185/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
	Tram. 353-00186/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text ref
	Tram. 353-00187/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença José Luis Martínez-Alonso Camps, professor de dret constitucional i ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text
	Tram. 353-00188/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 353-00189/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de financ
	Tram. 353-00190/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
	Tram. 353-00191/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 353-00192/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalun
	Tram. 353-00193/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00194/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00195/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificaci
	Tram. 353-00196/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finan
	Tram. 353-00197/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós
	Tram. 353-00198/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francisco Longo Martínez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’Esade, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finan
	Tram. 353-00199/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances p
	Tram. 353-00200/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiqu
	Tram. 353-00201/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refó
	Tram. 353-00202/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, presidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 353-00203/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
	Tram. 353-00204/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carlos Losada Marrodán, professor del Departament de Política d’Empresa d’Esade, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 353-00205/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00206/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Maria Vila i Redons, president del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i d
	Tram. 353-00207/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, soci director del Departament de Dret Públic i Urbanístic de PricewaterhouseCoopers, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text r
	Tram. 353-00208/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Alemany i Mas, president d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació d
	Tram. 353-00209/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
	Tram. 353-00210/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Mauri i Majós, del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
	Tram. 353-00211/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decr
	Tram. 353-00212/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances púb
	Tram. 353-00213/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciències polítiques i president d’Ivàlua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques d
	Tram. 353-00214/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joat Henrich, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu
	Tram. 353-00215/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
	Tram. 353-00216/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00217/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ferran Huertas Colomina, director de la Business School de la Fundació Universitària Eserp i secretari del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu
	Tram. 353-00218/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00219/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Guillem López Casasnovas amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00220/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00221/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00222/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00223/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00224/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00225/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00226/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00227/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de José Carlos Díez, economista en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00228/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IESE Business School i del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00229/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00230/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Galí, professor de l’IESE Business School i director del Centre de Recerca en Economia Internacional, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00231/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Albert Marcet, professor de la London School of Economics and Political Science, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00232/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i professor associat d’economia de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00233/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00234/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00235/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00236/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Tugores i Bes, catedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00237/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00238/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00239/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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
	Tram. 353-00240/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00241/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00242/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació 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. 353-00243/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00244/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00245/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00246/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 d
	Tram. 353-00247/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00248/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 crimina
	Tram. 353-00249/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 cri
	Tram. 353-00250/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre l’experiència dels mòduls de participació i convivència al centre penitenciari Lledoners
	Tram. 357-00040/09
	Substanciació


	Compareixença de la presidenta de l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer - Girona davant la Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions i els projectes de l’Associació en la lluita contra el càncer
	Tram. 357-00050/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació d’Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita dolça
	Tram. 357-00177/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar les perspectives del curs 2011-2012
	Tram. 357-00178/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Andreas Schleicher, responsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa per a l’avaluació internacional d’alumnes de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a e
	Tram. 357-00179/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joaquim Prats, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar els objectius generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya
	Tram. 357-00180/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar els objectius generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya
	Tram. 357-00181/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francesc Homs i Molist, portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la política en matèria de mitjans de com
	Tram. 357-00182/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Marín i Otto, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els criteris de la política de contractacio
	Tram. 357-00183/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00184/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00185/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00186/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00187/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a explicar l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 357-00188/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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