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Proposta de resolució sobre la constitució de la
Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
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Proposta de resolució sobre el reforçament del personal assistencial del CUAP La Solana, de Sant Andreu de
la Barca

Tram. 250-00781/09
Presentació

p. 36

Proposta de resolució sobre la política de seguretat
pel que fa a mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00782/09
Presentació

p. 37

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
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
dictadura
Tram. 270-00011/09
Presentació
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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 comissió
específica per a la infància
Tram. 252-00005/09
Presentació
3.20.
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Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00099/09
Presentació
p. 40
Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 300-00100/09
Presentació
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Interpel·lació al Govern sobre la política per a mitigar el canvi climàtic

Tram. 300-00101/09
Presentació

Interpel·lació al Govern sobre la concreció de les
mesures de retallades i d’augment de taxes anunciades pel
president del Govern

Tram. 300-00105/09
Presentació
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Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors

Tram. 300-00106/09
Presentació

p. 42

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la
Generalitat
Tram. 300-00107/09
Presentació

p. 42
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’un
abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant
Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09
Presentació
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INFORMACIÓ

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

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

p. 43

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

p. 43

Control del compliment de la Resolució 62/IX, per
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al
consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent al 2008
Tram. 290-00054/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 43

Control del compliment de la Resolució 119/IX, sobre
la inclusió d’un estudi relatiu al suport a la independència de
Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual
de treball del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 290-00109/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 44

Control del compliment de la Resolució 120/IX, sobre
la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d’Energia i de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
Tram. 290-00110/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 45

Control del compliment de la Resolució 121/IX, sobre
la publicació en el DOGC de la refosa de les modificacions
de la relació de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00111/09
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

p. 46
p. 46

Control del compliment de la Resolució 152/IX, sobre
la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de
tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el
sector de la motocicleta a Catalunya

Tram. 290-00142/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 46

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica
Tram. 300-00102/09
Presentació
p. 41

Control del compliment de la Resolució 230/IX, sobre
la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació
de llocs de treball del personal laboral de l’Administració de
la Generalitat

Interpel·lació al Govern sobre les accions per a lluitar contra la pobresa

p. 47
p. 47

Tram. 300-00103/09
Presentació

p. 41

Interpel·lació al Govern sobre la política d’incom-

pliments en matèria econòmica i financera del Govern de
l’Estat

Tram. 300-00104/09
Presentació
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Tram. 290-00219/09
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

Control del compliment de la Resolució 231/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la
relació de llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00220/09
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

p. 48
p. 48
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 34/IX, sobre el
desplegament de la nova oficina judicial
Tram. 390-00034/09
Informe relatiu al compliment de la Moció

p. 48

Control del compliment de la Moció 35/IX, sobre el
foment del transport públic
Tram. 390-00035/09
Informe relatiu al compliment de la Moció

p. 53

Control del compliment de la Moció 47/IX, sobre
les relacions i els compromisos institucionals amb els ajuntaments
Tram. 390-00047/09
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
4.53.

p. 54
p. 54

Sessions informatives i compareixences

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
les Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin
més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 354-00102/09
Sol·licitud i tramitació
Acord sobre la sol·licitud

p. 54
p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
les Polítiques de Joventut amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les polítiques de joventut per a estudiar i
debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens
Tram. 354-00103/09
Sol·licitud i tramitació
Acord sobre la sol·licitud

p. 55
p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les mesures previstes amb relació als desocupats
que perdran la cobertura econòmica els propers mesos
Tram. 354-00105/09
Sol·licitud i tramitació

p. 55

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió de Benestar,
Família i Immigració perquè informi sobre els paràmetres
sociològics emprats per als qüestionaris sobre immigració
Tram. 356-00148/09
Rebuig de la sol·licitud

p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els resultats que ha
obtingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i plantegi els
objectius de present i de futur de la fundació per a l’accés a
l’ocupació dels grups socials més desfavorits
Tram. 356-00252/09
Sol·licitud

p. 55

Sol·licitud de compareixença de representants
d’Autònoms Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la trajectòria de l’organització
Tram. 356-00254/09
Sol·licitud

p. 55

Sol·licitud de compareixença de representants de
Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè informin sobre els costos de l’energia fotovoltaica i la
competitivitat de les instal·lacions individuals
Tram. 356-00255/09
Sol·licitud

SUMARI

Sol·licitud de compareixença de representants de
la Federació de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè informin sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010,
d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00256/09
Sol·licitud

p. 56

p. 56

Sol·licitud de compareixença de representants de

l’Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la
situació dels autònoms
Tram. 356-00257/09
Sol·licitud

p. 56

Sol·licitud de compareixença del director general
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les
iniciatives en matèria de foment de l’emprenedoria i el treball
autònom juvenil
Tram. 356-00260/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Núm. 207

p. 56
p. 56

Sol·licitud de compareixença del director general
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00262/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 57
p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00263/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 57
p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Plataforma ILP Aturem l’Atur davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin
el màxim consens
Tram. 356-00264/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 57
p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Xarxa Onion davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00265/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 57
p. 57

Sol·licitud de compareixença de Carles Jiménez i
Morera, president de la Jove Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia, davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit
de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00266/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 58
p. 58

Sol·licitud de compareixença de Víctor Giné Roger,
director de Group MC, davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00267/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 58
p. 58
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Sol·licitud de compareixença de May Jané Cerdans,
creadora de Comfort&Joy, davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin
el màxim consens

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

p. 58
p. 58

p. 60
p. 61

Tram. 356-00268/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de Fernando Páramo
Gómez, membre del Consell Assessor de la Jove Cambra
d’Empresaris de Barcelona, davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin
el màxim consens
Tram. 356-00269/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 58
p. 59

Sol·licitud de compareixença del secretari general
d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00270/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 59
p. 59

Sol·licitud de compareixença de la secretària
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00271/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 59
p. 59

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00272/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 59
p. 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00273/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 60
p. 60

Sol·licitud de compareixença del director de
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació
per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin
més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00274/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 60
p. 60

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00275/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

SUMARI

p. 60
p. 60

Tram. 356-00276/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d’Ensenyament davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i
debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00277/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 61
p. 61

Sol·licitud de compareixença del director general
de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00278/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 61
p. 61

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de la universitat per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00279/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 61
p. 61

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00280/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 62
p. 62

Sol·licitud de compareixença de responsables de la
Borsa Jove d’Habitatge davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut perquè informin sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 356-00281/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 62
p. 62

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informin sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 356-00282/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 62
p. 62

Sol·licitud de compareixença del director general de
Joventut davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
perquè informi sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut
Tram. 356-00283/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 62
p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Coordinadora Rural de Catalunya davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè exposi l’impuls de línies de
treball per a la gent jove dels territoris rurals
Tram. 356-00286/09
Sol·licitud

p. 63

6

19 de desembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Sol·licitud de compareixença del director general
d’eyeOS davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la seva experiència com a jove emprenedor
Tram. 356-00304/09
Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

p. 63
p. 63

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el nou
model de telecomunicacions i el nou model de provisió dels
serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de
la Generalitat
Tram. 355-00057/09
Substanciació

p. 63

Sessió informativa de la Comissió de les Polítiques
de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 355-00074/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 63

Sessió informativa de la Comissió de les Polítiques
de Joventut amb el conseller de Benestar Social i Família
sobre les polítiques de joventut per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin
el màxim consens
Tram. 355-00075/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 63

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

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
Substanciació

p. 64

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 Catalunya
Tram. 353-00218/09
Substanciació

p. 64

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
Substanciació

p. 64

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00220/09
Substanciació

p. 64

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00222/09
Substanciació

p. 64

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
Substanciació

p. 64

Compareixença d’una representació de Foment del
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00224/09
Substanciació

SUMARI

Núm. 207

Compareixença d’una representació de Pimec amb
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00225/09
Substanciació

p. 65

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
Decaïment

p. 65

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
Substanciació

p. 65

Compareixença de representants de la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de
Justícia per a informar sobre la mediació com a instrument
per a la resolució de conflictes
Tram. 357-00038/09
Substanciació

p. 65

Compareixença de representants del Moviment
Mundial a favor de la Infància davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la tasca feta
des de l’establiment de la seva seu mundial a Catalunya
Tram. 357-00125/09
Substanciació

p. 65

Compareixença d’una representació de la Fundació
Cercle Tecnològic de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les seves iniciatives i
el seu pla d’actuació
Tram. 357-00156/09
Substanciació

p. 65

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

p. 65

Compareixença del director general d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00215/09
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

p. 66
p. 66

Compareixença d’una representació del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00216/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 66

Compareixença d’una representació de la Plataforma ILP Aturem l’Atur davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 357-00217/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 66

Compareixença d’una representació de la Xarxa
Onion davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a
informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que
siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00218/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 66

p. 64
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Compareixença de Carles Jiménez i Morera, president de la Jove Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia,
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin
més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00219/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 66

Compareixença de Víctor Giné Roger, director de
Group MC, davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00220/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 66

Compareixença de May Jané Cerdans, creadora
de Comfort&Joy, davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 357-00221/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença de Fernando Páramo Gómez,
membre del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona, davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 357-00222/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença del secretari general d’Empresa i
Ocupació davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00223/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de per a estudiar i debatre les mesures polítiques que
siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00224/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per
a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la
formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que
siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00225/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i
debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00226/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 67

Compareixença del director de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin
el màxim consens
Tram. 357-00227/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00228/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

SUMARI

Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00229/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 68

Compareixença de la secretària general del Departament d’Ensenyament davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 357-00230/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 68

Compareixença del director general de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per
a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00231/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 68

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per
a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la
universitat per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00232/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 68

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora
Urbana davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00233/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 69

Compareixença de responsables de la Borsa Jove
d’Habitatge davant la Comissió de les Polítiques de Joventut
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00234/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 69

Compareixença de representants de l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens
Tram. 357-00235/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 69

Compareixença del director general de Joventut
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la
Llei 33/2010, de polítiques de joventut
Tram. 357-00236/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 69

Compareixença del director general d’eyeOS
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar
sobre la seva experiència com a jove emprenedor
Tram. 357-00237/09
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

p. 68

Compareixença de representants de l’Associació
d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i
debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Núm. 207

4.55.

p. 69
p. 69

Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 22

Convocada per al dia 21 de desembre de 2011

p. 69

p. 68
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Comunicacions del president de la Generalitat i
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2010

Tram. 334-00043/09
Presentació

p. 70

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2010

Tram. 334-00044/09
Presentació

Núm. 207

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del pluralisme en la televisió i la
ràdio durant la campanya de les eleccions generals del 2011
i valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00016/09
Presentació
4.95.

p. 71

Altres informacions
Credencial del diputat Jordi Roca Mas

Presentació

p. 71

p. 71

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

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT
APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.40.

ACORDS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03.

CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Núm. 207

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats
membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives
Tram. 295-00112/09

Coneixement de la proposta
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament
Europeu i del Consell sobre l’harmonització
de les legislacions dels estats membres relatives a la comercialització d’instruments de
mesura

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

Tram. 295-00109/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, 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 Parlament Europeu i del Consell relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats
membres sobre la comercialització de material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió
Tram. 295-00113/09

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització de les legislacions dels estats
membres relatives a la comercialització dels
ascensors i dels components de seguretat
per a ascensors

Coneixement de la proposta

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

Tram. 295-00110/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el Programa de consumidors 2014-2020
Tram. 295-00114/09

Coneixement de la proposta

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats
membres sobre la comercialització i el control dels explosius amb fins civils

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

Tram. 295-00111/09

Coneixement de la proposta

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

1.40.03.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
per a la notificació d’altra informació, a nivell
nacional o de la Unió, pertinent per al canvi
climàtic

Núm. 207

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 295-00115/09

Coneixement de la proposta

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

Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni signat amb l’Agència de Residus
de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de les
Valls
Tram. 250-00498/09

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, per la qual es modifica el Reglament
(CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 11, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Tram. 295-00119/09

Coneixement de la proposta

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

Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni relatiu al tancament progressiu
del dipòsit de residus de Les Valls signat entre l’antic Departament de Medi Ambient i
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya
i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum
Tram. 295-00120/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 11, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Coneixement de la proposta

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

Proposta de resolució sobre les mesures
per a aplicar una reducció del 5% en els títols integrats de transport públic dels consorcis de transport públic del Camp de Tarragona, el Gironès, la conurbació de Lleida i
el Bages i en els abonaments multiviatge del
servei de trens regional
Tram. 250-00523/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 11, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

2.10.25.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Proposta de resolució sobre la consolidació
de la rebaixa del 5% en el preu dels bitllets
dels serveis de trens de rodalia i mitjana distància

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Tram. 250-00545/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 11, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Núm. 207

Projecte de llei de simplificació i millora de
la regulació
Tram. 200-00008/09

Proposta de resolució sobre la convocatòria
del Consell de la Policia de Catalunya

Correcció d’errades de publicació (BOPC 206)

Tram. 250-00745/09

En el BOPC 206, de 14 de desembre de 2011, a la pàg. 26.

Retirada

Títol o epígraf: Dictamen de la Comissió.

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 35168).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
13.12.2011.

Afegir un nou article 134 bis:

Article 134 bis. Addició d’una disposició addicional
a la L lei 12/2007
S’afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei
12/2007, amb el text següent:
«Desena. Aplicació del silenci administratiu negatiu a
determinats procediments
»1. En els procediments de reconeixement del grau de
discapacitat, de la necessitat d’assistència d’una altra
persona per a realitzar els actes essencials de la vida
diària o de la dificultat per a utilitzar transports públics
col·lectius, la persona interessada ha d’entendre desestimada la sol·licitud un cop transcorregut el termini per
a notificar la resolució sense que s’hagi produït la notificació.
»2. En el marc del que estableixen la Llei 30/1992, del
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i la disposició final primera, apartat 2, de la Llei 39/2006, del
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència, un
cop transcorregut el termini establert sense que s’hagi
notificat la resolució expressa de reconeixement de les
prestacions del Sistema Català d’Autonomia i Atenció
a la Dependència, la persona interessada ha d’entendre
desestimada la sol·licitud.»

3.01.01.

Tramitacions en curs
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Núm. 207

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

Proposició de llei del codi ètic de la policia
de Catalunya

Tram. 200-00013/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35443) i Grup Parlamentari Socialista
(reg. 36098).

Tram. 202-00071/09

Termini: 10 dies hàbils (del 20.12.2011 al 17.01.2012)
Finiment del termini: 18.01.2012; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia
hàbil.
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat

Acord: Presidència del Parlament, 14.12.2011.

Tram. 202-00072/09

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37604).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia
hàbil; última.
Finiment del termini: 19.12.2011; 09:30 h.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 20.12.2011 al 17.01.2012)
Finiment del termini: 18.01.2012; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 15.12.2011.

3.01.02.

Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 202-00074/09

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 20.12.2011 al 17.01.2012)
Finiment del termini: 18.01.2012; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 32462 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels
expresidents de la Generalitat
Exposició de motius
Després de més de 30 anys de democràcia, cada cop són
més ciutadans que exigeixen una sèrie de canvis en el
nostre sistema democràtic. En un període de grans dificultats econòmiques, en destaquen les propostes que fan
rellevància a una major transparència i austeritat en la
despesa pública.
3.01.02.

Tramitacions en curs
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A Catalunya, poc abans de deixar la seva presidència,
el MH Jordi Pujol impulsà la Llei 6/2003, de 22 d’abril,
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que estableix una sèrie de drets als que van ser Presidents de la
Generalitat de Catalunya: assignacions mensuals, pensió
vitalícia, pensió de viduïtat, oficina dels expresidents i
d’altres que es puguin establir reglamentàriament.
La llei esmentada, en el seu article 4, estableix una sèrie
d’incompatibilitats: «La percepció de l’assignació i de la
pensió vitalícia establertes per aquesta Llei és incompatible amb la percepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol mandat parlamentari, de la condició de
membre del Govern o alt càrrec, tant de l’Administració
de l’Estat com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol altre càrrec públic o de lliure designació remunerat. En aquests casos, correspon a la persona interessada
d’exercir el dret d’opció.»
Tal i com l’article indica, la incompatibilitat en cas que
un expresident ostenti un mandat parlamentari o de Govern es redueix a la percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia.
Si bé cal compartir l’esperit de la llei esmentada, per tal
de garantir l’honorabilitat dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, cal que sigui reformada de forma
que si un expresident ostenta un mandat parlamentari o
de Govern, la incompatibilitat s’hauria d’estendre a la
resta de drets que la present llei atorga als expresidents:
pensió de viduïtat, oficina dels expresidents i d’altres que
es puguin establir reglamentàriament.
En un moment en el qual la ciutadania està patint els
efectes de la crisi i del deteriorament dels serveis públics
per les retallades pressupostàries, els representants polítics han de donar exemple adoptant mesures com aquestes, de contenció de la despesa pública i no acumulació
de càrrecs i d’ingressos públics.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposició de llei

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 207

Proposta de resolució sobre les gestions
per a l’ampliació de la zona de protecció especial per als ocells del delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i
l’actualització periòdica del cens de catalans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Article primer
Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de
l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que quedaria
redactat de la forma següent:
«Els drets atorgats per la present llei als expresidents de
la Generalitat de Catalunya establerts als articles 2, 3,
5, 6 i 7 de la present Llei són incompatibles amb la percepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol
mandat parlamentari, de la condició de membre del Govern o alt càrrec, tant de l’Administració de l’Estat com
de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol altre càrrec
públic o de lliure designació remunerat. En aquests casos, correspon a la persona interessada d’exercir el dret
d’opció.»

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

3.10.25.

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de
l’operació de venda de les promocions d’habitatge social públic de lloguer a Alella, el
Masnou i Teià
Tram. 250-00733/09

Núm. 207

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment
de noves línies d’actuació i el restabliment
dels convenis pluriennals de col·laboració
entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les comunitats catalanes a l’exterior per al desenvolupament de programes de suport a l’emigració catalana
Tram. 250-00736/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Proposta de resolució sobre la creació d’una
línia d’actuació de la Secretaria d’Afers Exteriors per mitjà de les comunitats catalanes
a l’exterior per a donar suport a l’acollida de
la nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació i
l’ampliació de les beques perquè estudiants
universitaris catalans residents a l’estranger
puguin estudiar a les universitats de Catalunya
Tram. 250-00737/09

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Proposta de resolució sobre la creació de la
targeta catalana d’assistència sociosanitària per als catalans residents a l’estranger

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Tram. 250-00735/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.
3.10.25.

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei d’especialistes al CAP Amadeu
Torner, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00738/09

Núm. 207

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.
Proposta de resolució sobre els sistemes
que regulen els controls de velocitat i la distància entre els senyals de limitació de velocitat

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Tram. 250-00741/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.
Proposta de resolució sobre la construcció
de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució
dels serveis de traumatologia, cirurgia general, cirurgia vascular i dermatologia al
CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00742/09

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Proposta de resolució sobre la pesca recreativa responsable

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Tram. 250-00740/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

3.10.25.

Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la
Barca
Tram. 250-00743/09

Núm. 207

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

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

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Proposta de resolució sobre la restitució del
coeficient reductor del cànon de l’aigua dels
municipis de les conques dels rius Ebre, Sénia i Garona en els pressupostos del 2012
Tram. 250-00744/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.
3.10.25.

Tramitacions en curs

18

19 de desembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre el restabliment
de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09

Tramesa a la Comissió

Núm. 207

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

Comissió competent: Comissió de Salut.

Tram. 250-00752/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.

Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.
Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.
Proposta de resolució sobre la dotació dels
mossos d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09

Proposta de resolució sobre la reobertura
del CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de
Llobregat

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Tram. 250-00753/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Proposta de resolució sobre l’aprovació
d’una llei contra l’homofòbia

Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

Tram. 250-00751/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 13.12.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2011 al 29.12.2011)
Finiment del termini: 30.12.2011; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2011.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la dotació de
recursos humans i materials del Centre
d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 250-00754/09

Núm. 207

Proposta de resolució sobre la posició dels
estats espanyol i francès pel que fa a la
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 250-00755/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32399 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32400 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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 Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura
i Llengua.

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres,
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers
Institucionals.

Exposició de motius

Exposició de motius

El Centre d’Història Contemporània de Catalunya, creat
l’any 1984, fundat i dirigit per Josep Benet, ha jugat un
important paper en els darrers anys com a centre de recerca i assessorament en matèria d’història del país. En
el darrer any ha patit però la manca d’interès de l’actual
Govern que es manifesta en que el Centre no disposi de
director i en el temor dels seus membres expressat en un
comunicat de que el Centre sigui absorbit per algun altre
ens i que quedi reduït a la marginalitat.

L’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer té com
a objectiu la cooperació transfronterera de proximitat
entre la demarcació de Girona i Catalunya Nord (oficialment denominada Departament dels Pirineus Orientals),
permetent l’articulació d’ambdós territoris i així donar
resposta als reptes, necessitats i aspiracions comunes
existents.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a:
1. Definir un pla d’actuació pel Centre d’Història Contemporània que mantingui el seu paper com a centre de
recerca i assessorament en matèria d’història del país, i
com a promotor de la recollida d’informació i de la investigació i de publicacions.
2. Dotar al Centre d’Història Contemporània dels recursos necessaris per poder portar a terme les seves tasques.
3. Nomenar abans d’un mes un nou Director.
4. Assegurar el seu actual estatus jurídic amb el compromís de que el Centre d’Història Contemporània no serà
absorbit per cap altre ens, ni quedarà reduït a un apèndix
marginal d’algun altre organisme.
5. Dotar de recursos suficients a la Biblioteca Josep Benet, atesa la obligació de la Generalitat de mantenir i ampliar la biblioteca donada per Josep Benet, com a forma
concreta d’honorar la seva memòria.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

3.10.25.

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Així mateix el Govern ha expressat la voluntat de continuar impulsant l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, tot considerant-ho una de les principals línies
d’actuació previstes per a la present legislatura.
D’acord amb el procediment de constitució d’Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT) que ve
donat per la legislació de la Unió Europea, una vegada
els 20 ens impulsors de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer n’han aprovat el conveni i els estatuts,
aquests han estat enviats al govern d’Espanya i al de la
República Francesa per tal que en donin la conformitat o
bé hi facin les observacions que creguin pertinents.
Per tant, fins que els governs espanyol i francès no comuniquin la seva decisió al respecte (i si es dóna el cas,
s’incorporin les esmenes que plantegin al text del conveni i dels estatuts de l’Eurodistricte de l’Espai Català
Transfronterer per tal que els 20 ens impulsors d’aquesta
AECT aprovin el text definitiu) el procés de constitució
de l’Eurodistricte queda aturat, amb el perjudici que
això comporta per a la ciutadania i el territori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Reclamar als governs d’Espanya i França que resolguin
i comuniquin de forma immediata, la seva posició respecte el conveni i els estatuts de l’Eurodistricte de l’Es-
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pai Català Transfronterer, per tal que els ens impulsors
d’aquesta Agrupació Europea de Cooperació Territorial
puguin procedir a aprovar-los i constituir-la formalment.

Proposta de resolució sobre el calendari de
les obres d’habitatges protegits per a joves
a Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Tram. 250-00757/09

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Presentació

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32449 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Proposta de resolució sobre la construcció
de la nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Exposició de motius

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la construcció del nou
CEIP de Vilablareix (Gironès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Atès que el Consistori de la ciutat de l’Hospitalet té com
objectiu atendre les necessitats d’habitatge de la seva població amb promocions d’habitatges protegits, inscrits en
el marc del Pla per al dret a l’Habitatge promogut pel
Govern de la Generalitat.

Exposició de motius
L’escola de primària CEIP Madrenc de Vilablareix, es
troba en situació de sobreocupació. En aquests moments
els alumnes de I3 i I4 estan ubicats en mòduls prefabricats i per primer cop, en aquest curs, el centre ja disposa
de dues línies.
Vilablareix, municipi veí de la ciutat de Girona, ha experimentat en els últims anys un creixement de la seva
població, especialment de famílies joves que desitgen
escolaritzar els seus fills/es al municipi.
Fa cinc anys que l’Ajuntament va fer la cessió dels terrenys a la Generalitat per a la construcció de la nova escola, i durant l’anterior legislatura es va adquirir el compromís de licitar les obres durant l’any 2011.
La cessió dels terrenys es va fer preveient que l’escola
actual no podria donar resposta a l’increment d’alumnes,
perquè no permet una ampliació de la mateixa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a licitar, durant l’any 2012, les obres per a la construcció del nou CEIP de Vilablareix i iniciar les obres
abans d’acabar l’any.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011
Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

3.10.25.

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Atès que l’Institut Català del Sòl promou la construcció
de 63 habitatges protegits de lloguer per a joves, a l’Avinguda del Carrilet, cantonada amb la rambla de Marina
de Ca n’Arús de l’Hospitalet de Llobregat.
Atès que aquest solar va ser cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de l’Hospitalet, per a la construcció dels habitatges.
Atès que la Modificació del Pla General Metropolità va
ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb
data 31 de gener de 2007.
Atès que amb data 23 de febrer de 2007 es va procedir a
la signatura del Conveni entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet per la construcció d’aquests
habitatges de protecció oficial.
Atès que la llicència d’obres està concedida amb data 20
de gener de 2009.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a comprometre un calendari per les obres de 63 habitatges protegits per a joves, a l’Avinguda del Carrilet, cantonada
amb la rambla de Marina de Ca n’Arús de l’Hospitalet
de Llobregat.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Celestino
Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Gana
chipi, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el calendari de
les obres dels habitatges de protecció oficial al sector residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00758/09

Núm. 207

Proposta de resolució sobre el calendari de
les obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitatges de protecció oficial a
l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00759/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Presentació

Reg. 32450 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32451 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Exposició de motius
Atès que el Consistori de la ciutat de l’Hospitalet té com
objectiu atendre les necessitats d’habitatge de la seva població amb promocions d’habitatges protegits, inscrits en
el marc del Pla per al dret a l’Habitatge promogut pel
Govern de la Generalitat.
Atès que l’Institut Català del Sòl promou la construcció
de 77 habitatges de de protecció oficial, en el Sector Residencial de Gornal III al carrer Narcís Monturiol cantonada amb el carrer Fortuna de l’Hospitalet.
Atès que la Modificació del Pla General Metropolità va
ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb
data 31 de gener de 2007.
Atès que amb data 23 de febrer de 2007 es va procedir a
la signatura del Conveni entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet per la construcció d’aquests
habitatges de protecció oficial.

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

Exposició de motius
Atès que el Consistori de la ciutat de l’Hospitalet té com
objectiu atendre les necessitats d’habitatge de la seva població amb promocions d’habitatges protegits, inscrits en
el marc del Pla per al dret a l’Habitatge promogut pel
Govern de la Generalitat.
Atès que l’Institut Català del Sòl promou la construcció
de 60 habitatges protegits per a joves I 33 habitatges de
protecció oficial a l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan,
145 de l’Hospitalet de Llobregat.
Atès que aquest solar va ser cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de l’Hospitalet, per a la construcció dels habitatges.
Atès que la Modificació del Pla General Metropolità va
ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb
data 22 de desembre de 2006.

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

Atès que amb data 23 de febrer de 2007 es va procedir
a la signatura del Conveni entre l’ Incasòl i l’Ajuntament
de l’Hospitalet per la construcció d’aquests habitatges de
protecció oficial.

Proposta de resolució

Atès que la llicència d’obres està concedida amb data 28
de setembre de 2009.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a comprometre un calendari per les obres dels 77 habitatges de
protecció oficial, en el Sector Residencial de Gornal III
al carrer Narcís Monturiol cantonada amb el carrer Fortuna de l’Hospitalet.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Celestino
Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

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

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a comprometre un calendari per les obres de 60 habitatges
protegits per a joves I 33 habitatges de protecció oficial
a l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan, 145 de l’Hospitalet
de Llobregat.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Celestino
Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre
el manteniment del seu pressupost del 2011
per al 2012
Tram. 250-00760/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 32460 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Exposició de motius
La creació del conjunt de mitjans de comunicació públics de Catalunya, avui la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, ha estat un dels pilars de la reconstrucció del nostre país després de la dictadura. Els
canals i emissores públiques de la CCMA, especialment
TV3 i Catalunya Ràdio, han estat elements nuclears per
a la cohesió social, per a la difusió de la nostra llengua i
cultura, per a la creació de referents culturals i informatius que ens situen com a referents davant del món, per a
l’impuls del sector audiovisual a Catalunya, etc. En definitiva, un dels pilars bàsics del nostre projecte de país, de
la nostra construcció nacional.
Des de fa uns anys des de sectors polítics espanyols i
grups comunicatius privats catalans s’ha posat la CCMA
en el punt de mira, tot criticant un suposat malbaratament de recursos en els canals i emissores públiques de
Catalunya. Darrere d’aquestes crítiques hi trobem una
sèrie d’interessos polítics i econòmics ben clars. Per part
dels grups polítics i mediàtics espanyolistes, aquests saben que TV3 i Catalunya Ràdio són claus per a la construcció nacional de Catalunya i, per tant, la destrucció
d’aquestes eines és una victòria del projecte polític espanyol. No és pas casual que els atacs més ferotges dels
darrers anys de l’espanyolisme contra Catalunya han
estat contra els mitjans públics i l’escola en català. Pel
que fa als grups mediàtics privats de Catalunya, el seu
objectiu és afeblir la capacitat competitiva dels canals
públics per tal de reforçar els seus canals i emissores,
alhora que poder alliberar recursos públics destinats a
la CCMA per poder desviar-los a través de subvencions
cap a aquests grups mediàtics privats.
Els darrers anys, en el context de crisi econòmica, la dotació pressupostària a la CCMA s’ha vist sensiblement
reduïda. Malgrat aquestes retallades, l’esforç d’optimització organitzatiu, així com els nombrosos esforços per
part dels treballadors de la Corporació, s’ha aconseguit
que els canals i emissores de la CCMA hagin estat competitius i han excel·lit en nombroses produccions, podent
competir en desigualtat de condicions amb els canals
3.10.25.
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públics i privats espanyols, fins i tot després de les dificultats que ha suposat l’arribada de la TDT, que ha diversificat molt l’oferta televisiva.
El proppassat divendres 25 de novembre el Portaveu del
Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs,
va donar a conèixer la voluntat de l’executiu de reduir
en 40 milions d’euros el pressupost per la CCMA per a
l’any 2012, que entre d’altres mesures podria comportar
suprimir dos canals de Televisió de Catalunya.
Aquestes mesures de restricció pressupostària tal i com
han expressat aquests dies nombrosos experts en el sector i els propis responsables de la Corporació, representarien el final del lideratge de TV3 i Catalunya Ràdio,
en no poder seguir oferint la producció de la qualitat
contrastada que està oferint actualment. Suposaria la fi
d’un model que ha desenvolupat un paper fonamental de
cohesió social a casa nostra. Per tant, l’adopció d’aquests
mesures seria traspassar una de les línies vermelles que
el nostre país no es pot permetre de traspassar si vol tenir
futur.
S’ha argumentat que aquestes restriccions pressupostàries són inevitables en l’actual context de crisi, i que
Catalunya no es pot permetre tenir uns mitjans públics
de l’abast de la CCMA. Però la realitat és ben diferent.
El nostre país mereix i necessita mitjans públics audiovisuals amb prestigi, qualitat i ambició, i amb els diners
que els ciutadans i empreses catalanes paguen en impostos i que, en bona part, ara se’n van a Espanya i no tornen
a Catalunya, es podria permetre una dotació encara major a la que tenen aquests mitjans actualment. De fet, es
constata que la retallada prevista per a la Corporació per
a l’any 2012 equival als diners que s’emporta Espanya de
Catalunya en només 15 hores d’espoli fiscal.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda:
1. Reconèixer el paper fonamental que els mitjans de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han tingut
per a la cohesió social, per a la nostre llengua i cultura, per a la creació de referents culturals i informatius
que ens situen davant del món, per a l’impuls del sector
audiovisual a Catalunya i, en definitiva, per a la construcció nacional de Catalunya.
2. Lloar l’excel·lent tasca i reconèixer els esforços que
durant els darrers anys han desenvolupat els treballadors
i responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Mantenir en el pressupost de la Generalitat per a l’any
2012, el pressupost destinat a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals per a l’any 2011.
2. En el marc de la reforma del sector públic audiovisual
en marxa, assegurar la independència dels mitjans públics catalans respecte les institucions, així com també
garantir la pluralitat en els òrgans de gestió i control de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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3. Anular l’assignació del Govern de la Generalitat de
1.999.829 euros a Publipress Media, una societat presidida per Javier Godó, i destinar aquesta quantitat a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del
port de l’Ampolla
Tram. 250-00762/09

Presentació

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 32536 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

A la Mesa del Parlament
Proposta de resolució sobre la constitució
d’una comissió d’estudi sobre els dispositius de seguretat i l’ús de la força dels cossos de seguretat
Tram. 250-00761/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 32468 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Exposició de motius

A la Mesa de la comisión de interior
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente propuesta de resolución.

Exposición de motivos
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado debe ser racional, ponderado y
adecuado. Asimismo, los dispositivos que se ponen en
marcha en las situaciones actuales con riesgo de producirse disturbios se rigen por dispositivos diseñados hace
prácticamente cuatro décadas. Por lo tanto, C’s considera necesario estudiar la actualización de los dispositivos
policiales para así conciliar la protección de los derechos
y libertades individuales con el uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya declara la necesidad de constituir una Comisión de Estudio sobre los dispositivos de
seguridad y uso de la fuerza que rigen la actuación de los
cuerpos y fuerzas de seguridad.
Palau del Parlament, 29 de noviembre de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

3.10.25.

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Joan Puigcercós i
Boixassa, president del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent, sobre l’ampliació del port de l’Ampolla (Baix Ebre), per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de territori i Sostenibilitat.

L’Ampolla és un municipi situat a la comarca del Baix
Ebre que limita amb els municipis de Camarles i Deltebre al sud, i el Perelló al nord. El poble disposa d’un port
pesquer i un port esportiu. El primer projecte d’instal·
lació per al recer d’embarcacions data de l’any 1948 i es
titulava Proyecto de embarcadero en L’Ampolla. A partir
dels anys cinquanta es van anar succeint diferents obres
d’ampliació i millora del port. Entre els anys 1987 i 1988
es va portar a terme la redacció de l’actual projecte del
port esportiu.
Actualment, el port queda delimitat en dues zones d’usos
diferenciats: una zona esportiva i una zona pesquera. La
dàrsena pesquera és gestionada directament per Ports de
la Generalitat i l’esportiva està gestionada indirectament
per Ports de la Generalitat a través del Club Nàutic de
L’Ampolla. El dic del port arrenca del límit nord de la
platja de l’Arquitecte, i ocupa bona part de la façana del
nucli urbà, amb el port esportiu, seguit del port pesquer.
En direcció nord, es troben les platges del Port i de les
Avellanes.
El port esportiu ha malmès fins a precisar aportacions
de sorra cada any per evitar la desaparició la platja de
l’Arenal i aquestes aportacions s’acumulen a la bocana de
la zona de les muscleres, posant en perill la continuïtat
d’aquesta activitat. No ha perjudicat les platges de l’Arquitecte i els Pinets que son les que desapareixen amb les
obres projectades.
El turisme és la principal activitat econòmica de l’Ampolla i per impulsar aquest sector l’Ajuntament projecta
l’ampliació del port esportiu, amb la construcció de 270
amarres. Aquest no és un projecte nou, sinó que l’Ajuntament de L’Ampolla va iniciar-ne la tramitació fa cinc
anys, però l’oposició veïnal i el govern català van aturar el projecte. De fet, l’associació de veïns de l’Ampolla
tornarà a presentar al·legacions contra el projecte (l’anterior en va rebre més de 4.000). Els veïns rebutgen la
desaparició de les platges de l’Arquitecte i els Pinets i
consideren l’ampliació del port un una pèrdua ambiental
i patrimonial molt important. L’Associació de veïns del
municipi ha presentat 1004 al·legacions.
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Es tracta d’un projecte que no s’ajusta a la sostenibilitat
economica (ja que estem parlant d’una inversió de 15 milions d’euros) ni ambiental. Actualment el Pla d’ampliació del port de l’Ampolla es troba en exposició pública.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

Núm. 207

El centre d’atenció primària La Florida de l’Hospitalet
de Llobregat atén a una població de més de 49.000 persones. Les instal·lacions on és el centre, al Parc dels Ocellets, han esdevingut clarament insuficients per atendre
l’elevat volum d’usuaris. Aquest fet, sumat als efectes de
les retallades que el Govern de la Generalitat ha estat
aplicant en l’àmbit de la salut pública, agreugen una situació de saturació que esdevé insostenible.

– Refer íntegrament el projecte d’ampliació del port de
L’Ampolla, presentant prèviament un pla de viabilitat
econòmica que en justifiqui la seva necessitat.

Per tal d’acomplir amb el que preveu el Mapa Sanitari,
l’anterior Govern de la Generalitat tenia prevista la construcció d’un nou CAP a l’Avinguda Catalunya núm. 92.
El projecte, però, resta aturat, sense que s’estigui donant
resposta al problema de saturació que pateixen els usuaris d’aquest CAP.

– Elaborar, en el termini de 3 mesos, un projecte per la
modernització i adequació de l’actual Port esportiu.

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

– Recuperar i preservar l’entorn natural del port de
L’Ampolla i especialment la platja de l’Arenal.

Proposta de resolució

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

– Garantir l’ús públic dels nous espais i les noves instal·
lacions del port.
– Obrir un procés participatiu tant per a les entitats i
corporacions directament afectades, com a d’altres col·
lectius interessats.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant el 2012 l’adequació del local de
l’Avinguda Catalunya núm. 92 de l’Hospitalet de Llobregat, per a la posada en funcionament del CAP La Florida-2.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011

Sergi de los Ríos Martínez Joan Puigcercós i Boixassa
Diputat del GP d’ERC
President del GP d’ERC

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, Celestino Corbacho Chaves, diputats del
GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat

Proposta de resolució sobre la declaració
del canal de la Infanta com a bé integrant
del patrimoni cultural català

Tram. 250-00763/09

Tram. 250-00764/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32547 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 32736 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

A la Mesa del Parlament

Exposició de motius

Exposició de motius

El Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya estableix com a un dels seus objectius la reducció
de la massificació en l’atenció primària. Per a assolir-lo,
un dels criteris per a la planificació dels serveis és que
la població de les àrees bàsiques de salut estigui compresa, com a criteri general, entre els 5.000 i els 25.000
habitants i, excepcionalment, en el medi urbà i quan el
nivell de densitat demogràfica així ho requereixi, pugui
ultrapassar-se el límit màxim fins als 40.000 habitants.

El Canal de la Infanta es va construir al començament
del segle xix i abastava un recorregut al llarg del riu Llobregat de més de 17 km.

3.10.25.

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

El Canal va propiciar que tot el marge esquerre del riu
Llobregat des de Molins de Rei fins a la Marina de Sants
esdevingués una de les zones agrícoles més productives del país, amb unes 3.000 ha de regadiu, i alhora col·
laborés en la diversificació econòmica del territori afavo-
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rint la implantació de fàbriques que aprofitaven els salts
al llarg del rec.
La dràstica reducció de l’activitat agrícola per la progressiva i desbocada urbanització i industrialització de
la zona, la innovació tecnològica a les indústries i l’alta
contaminació del Canal van comportar la pràctica desaparició del Canal. El creixement urbà desbocat i poc
planificat d’inicis dels seixanta, les necessitats creixents
d’evacuació del clavegueram i la falta de pressupost,
planificació i control del cicle de l’aigua per part de les
administracions van convertir el canal en una gran claveguera a l’aire lliure que s’acabà cobrint en bona part
per acabar amb infeccions i males olors.
Durant el franquisme el riu Llobregat va arribar a baixar
tan contaminat pels abocaments de residus industrials i
domèstics durant el seu curs que feia aturar la depuradora de Sant Joan Despí i, de retruc, el subministrament
d’aigua potable a Barcelona. En lloc de prohibir-los, es
va optar per derivar la Riera de Rubí i el riu Anoia, altament contaminats, cap al Canal de la Infanta i tancar els
retorns abans de la depuradora, la qual cosa va comportar que es convertís en una claveguera font d’infeccions i
de males olors, l’aigua del qual no podien aprofitar ni les
indústries ni l’agricultura, i que s’acabà cobrint en bona
part per acabar amb les aigües immundes corrent a cel
obert pel mig dels nuclis urbans.
El Canal en l’actualitat funciona com un rec obert entre
Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat amb una configuració molt semblant a l’original del 1819 i el tram
comprès entre Molins de Rei i Cornellà abasteix també
d’aigua de rec les terres de Cal Trabal a l’Hospitalet de
Llobregat.
Se’n conserva un tram a Cornellà entre Can Mercader
i els terrenys de La Remunta a l’Hospitalet, on queden
uns 120 metres de restes del canal recobertes de mamposteria a l’aire lliure i un pont, al final de l’avinguda de
Josep Tarradellas en els terrenys de l’antic quarter de la
Remunta i possiblement un antre tram cobert que discorre pel barri de Sant Josep.
L’àrea metropolitana té un gran deute amb el Canal de
la Infanta, cabdal per a la història i la qualitat de vida
de la capital de Catalunya i el seu entorn. Diverses entitats de defensa del patrimoni dels municipis en què discorre el Canal de la Infanta han demanat al Govern de
la Generalitat la declaració de patrimoni cultural català
per al conjunt del Canal de la Infanta per poder obtenir
una figura de protecció global.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar el
Canal de la Infanta en la seva totalitat com a bé integrant
del patrimoni cultural català.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre les convocatòries dels ajuts per a federacions i confederacions d’associacions de mares i pares
d’alumnes i d’associacions d’alumnes el
2011 i el 2012
Tram. 250-00765/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 32737 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenta la proposta de resolució sobre les
subvencions per a federacions i confederacions d’AMPA
i d’associacions, federacions i confederacions d’associacions d’alumnat per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament ha decidit de no convocar el 2011 els ajuts per al finançament d’activitats i
per al funcionament de federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes per potenciar la vida associativa
d’aquestes entitats i per fomentar les activitats, posant
en risc evident la viabilitat de les entitats que agrupen i
representen les associacions de mares i pares i limitant
fins al nivell de deixar-les inoperatives el suport econòmic. I el Govern té la responsabilitat de complir la Llei
d’educació de Catalunya, especialment els articles 26,
157 i 158 en relació amb el foment i garantia de la seva
participació.
Els ajuts destinats a les federacions i confederacions
d’AMPA, a les associacions, federacions i confederacions d’AMPA i a les associacions, federacions i confederacions d’associacions d’alumnat són imprescindibles
per fomentar la realització d’activitats i ajudar al seu
funcionament i facilitar i potenciar la vida associativa
d’aquestes entitats dins la comunitat educativa
L’any 2010 la convocatòria es va publicar al DOGC
núm. 5582, el 8 de març de 2010, per mitjà de l’ordre
EDU/123/2010 amb una partida de 350.000 euros per a
les federacions i confederacions d’associacions de mares
i pares d’alumnat i, segons les mateixes bases, el pagament de les subvencions s’havia de realitzar en dos lliuraments: el primer, en concepte de bestreta i pel 40% de
l’import concedit, es tramita un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de prestar cap tipus de garantia, i
el segon, pel 60% restant, es tramitarà un cop s’hagi justificat correctament la subvenció, d’acord amb les bases
específiques del programa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar
els ajuts per a federacions i confederacions d’AMPA i
d’associacions, federacions i confederacions d’associacions d’alumnat per a l’any 2011, i treure la convocatòria
corresponent a l’any 2012 dintre del primer quadrimestre
del 2012.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el garantiment
de la continuïtat de l’Escola Reus 21 i sobre
la construcció de l’edifici de l’Institut Escola
Isabel Besora, de Reus
Tram. 250-00767/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32760 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Tram. 250-00766/09

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

Presentació

Exposició de motius

Proposta de resolució sobre el manteniment
del funcionament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat el 2012

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32755 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat ha anunciat el tancament
del servei de l’Aeri que uneix Esparreguera amb Olesa
de Montserrat i amb la línia ferroviària Anoia-Llobregat,
durant tot l’any 2012. Aquest fet representa un atac gravíssim al servei de transport públic del Baix Llobregat i
deixa sense servei a cent mil persones que utilitzin l’aeri
cada any.
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 mantenir en funcionament l’Aeri que uneix Esparreguera i Olesa de Montserrat, deixant sense efecte els
plans de tancar aquest servei durant l’any 2012.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA, Jaume Bosch Mestres, Salvador Milà Solsona, diputats del
GP d’ICV-EUiA

3.10.25.
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La situació de l’oferta educativa a la ciutat de Reus planteja diferents problemes d’ajust i d’adequació de les seves
instal·lacions, que inclou la construcció de nous edificis
per a ús educatiu. L’origen d’aquets problemes és l’obsolescència d’algunes de les instal·lacions actuals i l’evolució recent de la demanda de places escolars.
L’Escola Reus 21 de la ciutat de Reus està pendent de la
seva ubicació definitiva en un nou edifici. Aquest edifici,
ubicat en el carrer Fuster Valldeperes, està actualment
en procés de construcció i evoluciona amb la perspectiva
d’una disponibilitat relativament propera. Com element
polèmic, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament han introduït un factor de distorsió que, per la
seva condició extemporània i sobrevinguda, ha generat
gran inquietud entre els pares i mares d’aquesta escola:
s’ha manifestat en el sentit d’una eventual eliminació de
l’Escola Reus 21 i la disseminació del seu alumnat entre la futura edificació de la pròpia Escola Reus 21(futur
Isabel Besora) i de l’Escola Pi del Burgar. L’edifici en
construcció, per ubicar l’Escola Reus 21, en base als corresponents acords de Govern, serviria ara per reubicar
l’alumnat de l’Institut Escola Isabel Besora, actualment
en règim de barracons, quedant en standby la seva transformació en un Institut Escola complet, ja que l’edificació de l’Escola Reus 21 està concebuda com a Escola i no
com a Institut Escola.
L’Institut Escola Isabel Besora de la ciutat de Reus experimenta una saturació d’espais que requereix també la
construcció d’un nou edifici, amb prou capacitat per ubicar l’alumnat admès i poder realitzar la seva tasca docent
amb normalitat. Existeix el compromís que, en aquest
procés de reubicació, l’Institut Escola Isabel Besora es
converteixi de ple dret en un Institut Escola que inclogui
totes les etapes del sistema educatiu no universitari. Els
treballs per cercar emplaçaments adequats i la necessària col·laboració amb l’Ajuntament de Reus per a aquesta
finalitat, tot i la urgència, encara no ha començat. Entretant, i per raons de disponibilitat d’espai, els Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament estan considerant traslladar els alumnes de l’esmentat Institut
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Escola a un altre emplaçament i, particularment, com a
possibilitat, al del nou edifici en construcció que hauria
d’anar destinat a ubicar l’Escola Reus 21.
La posició dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament de canviar dràsticament el sentit dels
corresponents projectes educatius, i els seus emplaçaments actuals, ha estat sobrevinguda, i conté a més un
element d’unilateralitat que contravé totes les converses
mantingudes amb les associacions de pares i mares i
amb el mateix Ajuntament de Reus.
El coneixement d’aquesta possibilitat ha preocupat notablement les famílies afectades, per les implicacions de
tot ordre, posant també en evidència la complexitat de
la vida quotidiana en què es veurien immerses les famí
lies afectades, per l’enorme complicació de la mobilitat.
També implicaria, per les rutes i els espais disponibles,
la impossibilitat del moviment necessari de vehicles privats i de transport escolar. Comportaria igualment la
nova contractació de transport d’autobús a càrrec de les
famílies. I, en definitiva, les fortes complicacions familiars que suposa escolaritzar l’alumne lluny del seu domicili, en contradicció frontal amb el principi de proximitat
de l’escolarització, establert per la legislació (els alumnes
de l’Institut Escola Isabel Besora es veurien traslladats a
l’altra punta de la ciutat, a 3 km del seu emplaçament
actual; i els de l’Escola Reus 21 es veurien traslladats a
dos centres escolars diferents).

3. Urgir a l’Ajuntament de la ciutat de Reus i al seu alcalde Carles Pellicer, a facilitar la cessió dels terrenys
necessaris per a la immediata construcció d’un edifici on
ubicar el nou l’Institut Escola Isabel Besora.
4. Buscar solucions d’ubicació transitòria de l’alumnat de
l’actual Institut Escola Isabel Besora.
5. Reprendre un diàleg efectiu amb les diferents parts
implicades, principalment amb les associacions de pares
i mares afectats, sobre l’oferta educativa de la ciutat i una
gestió transparent dels diferents recursos disponibles.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel
Font i Cardona, Josep M. Sabaté Guasch, diputats del
GP SOC

Proposta de resolució sobre la canalització
de les aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32779 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

En el cas de l’Escola Reus 21, concorreria també el fet
objectiu de destruir un projecte educatiu, elaborat amb
gran dedicació de les famílies implicades, que no estan
en absolut disposades a prescindir del treball col·lectiu
realitzat, de caràcter educatiu, els darrers temps.

A la Mesa del Parlament

La situació creada evidencia una anàlisi de la situació
que no es correspon amb la voluntat de les famílies, que
no disposa d’una base de planificació objectiva, per la
seva contingència i improvisació, que no inclou uns objectius de futur que puguin arribar a ser estables, i que
implica un conjunt de fets que no s’haurien d’haver produït: autisme negociador, opacitat de les gestions, contradicció de les famílies, absència de col·laboració visible
amb l’Ajuntament i pressions diverses (interferència en
els consells escolars afectats, en contradicció oberta amb
el principi d’autonomia dels centres educatius).

Exposició de motius

Sent que la configuració d’una oferta escolar efectiva
correspon al Departament d’Ensenyament i que urgeix
trobar un nord compartit per a l’alumnat de la ciutat de
Reus i la seva correcta ubicació en les Escoles i Instituts
de la mateixa ciutat, el Grup parlamentari socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir la continuïtat de l’Escola Reus 21, sobre la
base del projecte educatiu impulsat per la pròpia Escola
en col·laboració amb les famílies del seu alumnat.
2. Finalitzar la construcció del nou edifici del carrer Fuster Valldeperes i la seva adequació, per a la ubicació de
l’Escola Reus 21, perquè estigui disponible a l’inici del
curs 2012-2013.
3.10.25.

Núm. 207

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Les aigües de la depuradora que baixen per el torrent
d’en Lluch, suposen pels veïns als barris de El Pèlag i del
Puig del Vendrell unes greus molèsties, sobretot al estiu
per els insectes que proliferen a l’aigua estancada. Aquet
és un fet reivindicat tant pel municipi com pels veïns, pel
que és del tot urgent que la Agencia Catalana del Aigua,
ACA, canalitzi adequadament, les aigües al seu pas pel
nucli urbà del Vendrell pel torrent d’en Lluch.
El malestar dels veïns de la zona és cada cop mes alt
i l’Ajuntament rep la pressió dels mateixos sense poder
donar una resposta efectiva, vetllant únicament perquè
les aigües no quedin estancades evitant tolls que puguin
ésser un viver de mosquits, entre ells el anomenat «mosquito tigre» que ha causat moltes molèsties a molta gent
al·lèrgica a aquests tipus insectes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que faci les gestions necessàries davant l’Agència
Catalana de l’Aigua ACA per impulsar la canalització de
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les aigües del Torrent d’en Lluch de la vila del Vendrell
(Baix Penedès).
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció
del Centre de Tecnificació de Piragüisme, a
Lleida, i les mesures per a garantir la pràctica del rem i el piragüisme en aquesta ciutat
Tram. 250-00769/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32780 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat:
1. A cofinançar el projecte de construcció d’unes noves
instal·lacions de piragüisme que serveixin per poder desenvolupar el Centre de Tecnificació de Piragüisme.
2. Fer les gestions necessàries davant la Confederació
Hidrogràfica de L’Ebre per tal que continuï realitzant periòdicament la neteja del fang, sediments i vegetació del
ramal del riu Segre on actualment es troba l’embarcador
per a la pràctica del piragüisme i el rem a la Mitjana de
Lleida.
3. Fer les gestions oportunes davant l’Empresa Endesa
S. A. per a mantenir el cabal d’aigua suficient al ramal
del Riu Segre on es troba l’embarcador per a garantir la
pràctica d’aquests esports.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades
del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Proposta de resolució sobre les obres per
a garantir l’obertura permanent de l’oficina
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra al vestíbul de la plaça de Catalunya de
Barcelona
Tram. 250-00770/09

El piragüisme és un dels esports més arrelats a la ciutat
de Lleida.
Malgrat gaudir d’un entorn privilegiat per a la pràctica
del piragüisme no disposa d’unes instal·lacions adequades per a donar servei a les més de 600 persones que
practiquen aquest esport durant l’any en aquesta ciutat.
Entitats com el Club Nàutic de Lleida o el Sícoris Club,
que recentment ha commemorat els 60 anys d’història,
s’esforcen dia a dia per a mantenir viu aquest esport que
ha estat una font inesgotable d’esportistes d’elit.
L’Ajuntament de Lleida i la Generalitat van adquirir un
compromís per a finançar unes noves instal·lacions per a
la creació d’un Centre de Tecnificació depenent de la Federació Catalana de Piragüisme i per millorar la pràctica
d’aquest esport a la zona de la Mitjana de Lleida.
Per part de l’Ajuntament ja s’han previst recursos amb
aquesta finalitat i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a través dels seus responsables
s’ha manifestat favorable a donar suport econòmic a
aquet projecte.
Tanmateix, es destacable el deficient estat de conservació del ramal del riu Segre on es troba l’embarcador i el
precari cabal del riu en la zona, necessari per la pràctica
d’aquet esport.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.

Núm. 207

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32781 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada, Pere Calbó i Roca, diputat,
Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius
Al vestíbul de l’estació de metro de Plaça Catalunya
de Barcelona hi ha una oficina d’atenció ciutadana dels
Mossos d’Esquadra. Aquesta comissaria no obre les nits
ja que els accessos a l’estació tanquen coincidint amb
l’horari del metro i rodalies de l’estació i no torna a obrir
fins que es reprèn el servei de transport públic de l’estació al matí.
Per tal que l’oficina dels Mossos d’Esquadra continués
funcionant durant la nit seria necessari realitzar una obra
d’adaptació dels tancaments de l’estació que permetés
mantenir obert l’accés durant la nit.
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Cal tenir present que el centre de la ciutat de Barcelona
requereix de que aquesta oficina doni servei les 24 hores
del dia, ja que a la zona hi ha una gran activitat nocturna
on sovint es produeixen incidències o robatoris que requereixen de la presència policial i d’una oficina on acudir per tramitar les corresponents denúncies.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les obres necessàries en el vestíbul de
l’estació de Plaça Catalunya per tal de poder mantenir
obert permanentment l’accés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Mossos d’Esquadra d’aquesta estació.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del
PPC; Pere Calbó i Roca, Santi Rodríguez Serra, diputats
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reclamació a
les empreses subministradores d’aigua perquè informin els clients sobre la nova tarifa
social
Tram. 250-00771/09

Atès que no ens consta que hi hagi hagut cap mesura de
comunicació específica, més enllà de la publicació al
DOGC de la Llei, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, considera del tot necessari donar a
conèixer, de la forma més extensa i directa possible, a la
ciutadania la possibilitat d’acollir-se a aquesta nova tarifa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reclamar a les diferents empreses subministradores d’aigua dels municipis de Catalunya, que informin
directament els seus abonats de l’existència de la nova
tarifa social, junts amb els requisits per acollir-s’hi i el
procediment per beneficiar-se’n.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’estudi de mesures d’ajut per als municipis de menys de
cinc-cents habitants
Tram. 250-00772/09

Presentació

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32782 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32783 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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 estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Exposició de motius
La ACA es troba en una insostenible situació financera
en la que haurà de fer front a un deute que arriba als
1452 milions d’euros i durant els anys 2011 i 2012 haurà
de tornar crèdits per valor de 211 i 298 milions respectivament.
Davant aquesta situació crítica a la Llei 7/2011 del 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres es va modificar el
cànon de l’aigua que s’aplica als consumidors, i tanmateix es va introduir una tarifa social per tal que determinats sectors de la població no es veiessin afectats per
l’increment que del dit cànon preveu la Llei.
El nou cànon de l’aigua i la nova tarifació social van entrar en vigor el passat 1 d’octubre, però, per tal que als
possibles beneficiaris de la tarifa social se’ls apliqui, és
necessari que ho sol·licitin.
3.10.25.

Núm. 207

Un terç dels municipis de Catalunya tenen una població
inferior a 500 habitants. Un total de 327 municipis els
podem definir com a micropobles. Als problemes propis
de qualsevol municipi, la seva dimensió comporta o bé
que aquests s’agreugin o bé uns problemes específics que
no tenen la resta de pobles. El ventall d’aquesta problemàtica és molt amplia.
La dispersió de la població; els problemes de mobilitat
i atenció a les persones grans; la dificultat de que no
marxi la població jove; el dèficit de serveis bàsics com
telefonia, electrificació, noves tecnologies, TDT, etc.,
així com d’altres serveis que garanteixen la qualitat de
vida i la igualtat d’oportunitats dels seus habitants; les
dificultats de legalització d’activitats econòmiques i del
desenvolupament econòmic en el món rural; les dificultats del finançament de les seves corporacions locals i de
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la prestació de serveis tècnics; les dificultats d’accés a
subvencions i ajuts d’altres administracions, etc.
Tot plegat fa necessari reflexionar sobre la realitat
d’aquests micropobles i que es tinguin en compte quan
s’aproven normatives, es defineix el finançament de les
corporacions locals i l’accés a ajuts i programes d’altres
administracions i s’implanten els serveis en el territori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir una comissió de treball interdepartamental
permanent amb els municipis de menor població per
abordar els dèficits que pateixen i proposar l’adopció de
mesures per pal·liar-los. En aquest sentit, caldrà abordar
també, conjuntament, amb les companyies de subministrament i de serveis amb l’objectiu de superar els oblits
crònics que han patit.
2. Reconèixer la realitat dels municipis de menor població i les associacions que els representen i conjuntament
amb la resta d’entitats municipalistes treballar per adequar a la seva realitat els programes i ajudes que s’impulsen des de la Generalitat de Catalunya.

Núm. 207

Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un pla d’actuació per a evitar que els vehicles de missatgeria circulin a una velocitat
superior a la permesa a l’autovia A-2 i en altres vies habituals d’aquest tipus de transport
Tram. 250-00773/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32784 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

3. Promoure, conjuntament amb els grups parlamentaris, una sessió monogràfica i específica del Parlament de
Catalunya, ja sigui en ple o en comissió, per abordar de
forma integral i transversal la realitat dels micropobles.

En l’A2, autovia que enllaça Barcelona amb Saragossa
i Madrid, es pot constatar l’alta velocitat a la que circulen furgonetes de missatgeria. La simple circulació per
aquesta via permet constatar la important velocitat a la
que circulen, molt major de la permesa, així com l’exigència dels conductors d’aquestes furgonetes per circular
pel carril esquerra. Normalment, aquest comportament
es produeix en horaris de tarda i nit.

4. Atendre de forma específica des dels departaments del
Govern la tramitació de les actuacions dels micropobles
atenent la seva menor capacitat de gestió i de disposar de
tècnics municipals, que habitualment han de compartir.

Considerant que aquest comportament evidencia l’alt nivell de tensió i estrès a que estant sotmesos aquests treballadors i comporta un risc evident per a ells mateixos
com per a la resta d’usuaris de la via.

5. Promoure, conjuntament amb els micropobles, la
prestació de serveis de forma mancomunada que generin
economies d’escala i estalvi en la referida prestació.
6. Adequar les subvencions i ajuts adreçats a les corporacions locals a la realitat dels micropobles, especificant
els requisits i els criteris d’aquests programes a les capacitats reals d’aquests municipis, especialment pel que
fa a l’exigència i percentatge de cofinançament, a la inclusió en la cobertura dels ajuts el cost de redacció dels
projectes, etc.
7. Reconèixer la realitat dels municipis de menor població en la redacció dels projectes de llei de governs locals
i de finançament local.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Les actuacions que cal impulsar no poden ser només de
caràcter sancionador sinó que cal adreçar un missatge
directe als titulars de les empreses per les que treballen per que contribueixin a eradicar aquests comportaments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir una pla d’actuació específic per evitar que les
furgonetes i camions de missatgeria circulin per sobre
de la velocitat permesa en l’A2 i en aquelles altres vies
que esdevinguin rutes habituals d’aquest tipus de transport.
2. Conscienciar als conductors d’aquestes furgonetes
sobre els riscos que assumeixen i generen per la resta
d’usuaris de la via si mantenen aquest tipus de conducció
agressiva i molt per sobre de la velocitat permesa.
3. Conscienciar a les empreses del sector de la missatgeria de la necessitat d’exigir als seus treballadors una
conducció responsable i segura i a emprar aquest model

3.10.25.
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Núm. 207

de conducció com un element de qualitat en la prestació
dels seus serveis.

a mitjans de 2005, però no es podia finalitzar fins que
s’aprovés l’estudi informatiu.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

En l’any 2007, el Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya va presentar una proposta de resolució sobre la supressió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat
d’Igualada (Anoia) i el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en el terme municipal que va ser
rebutjada.

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’execució de la
integració urbana de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya a Igualada i
Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32801 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat, Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El passat mes de novembre de 2010, el Govern va sotmetre a informació pública l’estudi per a la integració
urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí (Anoia).
El projecte per soterrar les línies de FGC al seu pas pels
municipis d’Igualada i Vilanova del Camí ha patit retards injustificables i canvis de criteri substancials del
Govern. En aquest sentit, el Govern havia encarregat el
projecte executiu pel soterrament de les vies de FGC.
El mes de setembre de 2001, el Parlament de Catalunya
va aprovar la Resolució 863/VI, sobre la supressió del
pas a nivell situat al punt quilomètric 1,758 del ramal
Igualada - Martorell de la línia Llobregat - Anoia dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Es va realitzar un estudi previ/avantprojecte de supressió
de pas a nivell al punt quilomètric 1,758 del ramal Igualada - Martorell de la línia Llobregat - Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest estudi
preveia tres alternatives amb costos que variaven des del
1,5 als 48 milions d’euros.
L’any 2004 es va redactar un estudi informatiu i un estudi d’impacte ambiental per fer un soterrament dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada
i Vilanova del Camí. Aquests estudis es van sotmetre a
informació pública el febrer de 2005 però no es van arribar a aprovar.

En el mes d’octubre de 2007, el Govern va manifestar
la seva voluntat d’encarregar un nou estudi per analitzar
les alternatives de perllongament dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya a Igualada i la seva connexió
en el futur Eix Transversal Ferroviari.
El Govern va rebutjar el soterrament de les vies al·legant
que tècnicament no era viable. Alhora, es proposava la
construcció d’una nova estació al costat de les antigues
piscines de «Recasens», descartant el soterrament de
les vies. Finalment, aquest mateix govern, a pocs dies
de les eleccions al Parlament, va sotmetre a informació
pública el projecte l’estudi per a la integració urbana de
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a
Igualada i Vilanova del Camí (Anoia).
El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha reclamat de forma
reiterada al Govern la necessitat del soterrament de les
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en
el seu terme municipal. En el mateix sentit, s’ha manifestat l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
La supressió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat
d’Igualada és una reclamació dels ciutadans d’Igualada
per tal de millorar la seguretat de les persones i la mobilitat de la ciutat, i de forma molt especial en diversos
barris d’Igualada i Vilanova del Camí.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Procedir a l’aprovació de l’estudi informatiu i del projecte constructiu, amb celeritat, de la integració urbana
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
a Igualada i Vilanova del Camí (Anoia).
2. Presentar, en la Comissió de Territori i Sostenibilitat
d’aquesta Cambra, en el termini de dos mesos, el calendari d’execució de la integració urbana de la línia de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i
Vilanova del Camí (Anoia) que ha de comportar el soterrament de les vies i la supressió del pas a nivell.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Pere Calbó i Roca, Santi Rodríguez Serra, diputats del
GP del PPC

El novembre de 2004 es va encarregar el projecte constructiu del soterrament, que es va començar a redactar
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el garantiment
de la qualitat del servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00775/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32802 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011
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i les freqüències directes entre Igualada i Barcelona que
siguin necessàries.
3. Donar a conèixer a la Comissió de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Cambra les queixes rebudes per la
prestació del servei, les sancions imposades i els procediments sancionadors en tràmit en el seu cas.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Pere Calbó i Roca, Santi Rodríguez Serra, diputats del
GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat, Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Tram. 250-00776/09

L’empresa Hispano Igualadina-Monbús realitza el servei
de transport de viatgers per carretera entre Igualada i
Barcelona. A més, realitza altres línies com la que connecta Igualada amb la Universitat Autònoma de Barcelona i també amb Reus i Tarragona.
Els usuaris s’han queixat de forma reiterada dels incompliments de l’empresa en la gestió del servei. Aquests incompliments s’estenen al incompliment d’horaris, places
insuficients especialment en hores punta, les deficiències
en l’estat dels autobusos (mal estat de seients, mal funcionament de l’aire condicionat, etc.). Tanmateix, fa uns
mesos, el sindicat Comissions Obreres va traslladar al
Govern els incompliments constants en matèria laboral
(quadrants horaris, modificacions de serveis i torns, etc.)
així com deficiències en el servei que presta als ciutadans (incompliments d’horaris, dèficit en la neteja i manteniment de vehicles, etc.
Molts usuaris d’Igualada i l’Anoia utilitzen aquest mitjà
de transport ja que no tenen una altre alternativa real i
competitiva. En molts casos, el temps de durada del trajecte dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
entre Igualada i Barcelona fa poc competitiva aquesta
alternativa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir una servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona de qualitat i a exigir al
concessionari de la línia el compliment dels estàndards
de qualitat en la prestació del servei, aplicant, d’acord
amb la normativa vigent, el procediment sancionador en
els casos d’incompliments.
2. Garantir que en la prestació del servei es compleixin
els horaris previstos, es disposi de les places suficients
especialment en hores punta, el bon estat dels autobusos
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la incorporació
d’una persona en representació dels ajuntaments de Vilanova del Camí, la Pobla de
Claramunt i la Torre de Claramunt en la Taula Estratègica per a l’Aeroport d’IgualadaÒdena
Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32803 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat, Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El passat 4 d’octubre de 2011 es va constituir la Taula
Estratègica per l’Aeroport Igualada-Òdena i el passat
dia 16 de novembre va mantenir la primera reunió. En
formen part la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, els ajuntament d’Igualada, Òdena, Vilafranca i Manresa, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Unió
Empresarial de l’Anoia i la Cambra de Comerç de Barcelona.
L’objectiu de la Taula Estratègica és impulsar de forma
imminent aquest projecte, que ha de convertir l’actual
aeròdrom d’Igualada-Òdena en el futur aeroport corporatiu de Catalunya. Segons el govern, per assolir aquest
objectiu, es crearan grups de treball específics per tal de
fer més àgil el projecte, es faran accions de promoció i
se seguirà un full de ruta per tal que l’actual aeròdrom
d’Igualada-Òdena pugui esdevenir l’aeroport corporatiu
de Catalunya.
Per tal d’assolir aquest objectiu és imprescindible comptar amb la col·laboració i el treball conjunt no només del
municipis on s’ubica l’aeròdrom i dels municipis que el
cogestionen, sinó també d’aquells altres municipis que
son limítrofes amb el futur aeroport i que, per tant, es
troben afectats pel seu desenvolupament.
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En aquest sentit, tots aquests municipis, llevat dels municipis de Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt i
La Torre de Claramunt es troben representats en la Taula Estratègica, ja sigui de forma directa o a través de la
representació dels òrgans supramunicipals. Alhora, els
Ajuntament de municipis com el de Vilanova del Camí
ha demanat al Govern poder participar de forma activa
i constructiva en la Taula Estratègica, sent denegada la
seva petició.

És evident que un projecte d’aquestes característiques
ha de ser impulsat pel Govern conjuntament amb tota la
representació sindical dels agents del Cos dels Mossos
d’Esquadra per tal de definir, conjuntament, el finançament de la fundació i l’àmbit de les prestacions socials i
assistencials que hauria de prestar aquesta fundació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la incorporació d’un representant dels
Ajuntament de Vilanova del Camí, de La Pobla de Claramunt i de La Torre de Claramunt en la Taula Estratègica per l’Aeroport Igualada-Òdena.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Pere Calbó i Roca, Santi Rodríguez Serra, diputats del
GP del PPC

Proposta de resolució sobre la constitució
de la Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Promoure, conjuntament amb tota la representació
sindical dels agents, la constitució de la Fundació del
Cos de Mossos d’Esquadra.
2. Establir un grup de treball entre el Departament d’Interior i la representació sindical dels agents per definir
l’àmbit d’actuació de l’esmentada Fundació així com el
seu funcionament i finançament.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Tram. 250-00778/09

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32804 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Presentació

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca,
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius
El treball que desenvolupen els agents del Cos de Mossos d’Esquadra per garantir els drets i la seguretat dels
ciutadans comporta assumir un risc important en el desenvolupament de la seva tasca professional.
Aquesta vocació de servei i la dedicació per garantir els
drets i la seguretat dels ciutadans, malauradament, deriva en ocasions en greus situacions socials que pateixen
els agents i/o les seves famílies.
En el nostre entorn, els cossos policials es doten de
fundacions o d’entitats anàlogues per oferir prestacions
socials, assistencials i d’altre caire als agents d’aquests
cossos policials i a les seves famílies. Serveixi, només
a tall d’exemple, la «Fundación Huerfános del Cuerpo
Nacional de Policia» o la fundació de la Guardia Civil.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la finalització del
projecte constructiu de la segregació d’aigües salobres per a la reducció de la salinitat
al Prat de Llobregat

Presentació

A la Mesa del Parlament

3.10.25.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32805 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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 estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El Projecte Constructiu de la segregació d’aigües salobres
per a la reducció de la salinitat de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del Baix Llobregat. T. M.
Barcelona, Castellbisbal, el Prat de Llobregat, Rubí, el
Papiol, Sant Andreu de la Barca, recull l’efluent salobre
de les Empreses i Indústries dels àmbits de les depuradores descrites. Així, mitjançant impulsió i per gravetat
les condueixen al col·lector general de salmorres de la
conca del Riu Llobregat.
La finalitat d’aquesta obra és la construcció d’una xarxa de col·lectors de salmorres que permeti connectar els
efluents salins dels abocaments de les indústries evitant
d’aquesta manera que arribin a les diferents EDARS dels

Tramitacions en curs

34

19 de desembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

diferents municipis. La xarxa es subdivideix en dues de
principals. Aquí parlem només d’una d’elles, la del Sistema Prat de Llobregat, que recull els abocaments de les
ciutats de Barcelona i del Prat de Llobregat.
La possibilitat de poder reutilitzar els efluents d’aquestes
EDAR per a diferents usos (regs jardins, regs agrícoles,
etc.) passa per reduir la salinitat dels cabals que els hi
arriben. És per aquest motiu que es fa necessària aquesta segregació de cabals salins procedents dels diferents
processos industrials.
En l’actualitat i pel que fa referència a les obres al terme municipal del Prat aquestes han estat aturades. Del
volum total de les obres previstes al municipi del Prat
de Llobregat només resten per executar la instal·lació
d’equips de bombament a l’estació de bombament i posterior arranjament de la zona, amb un cost aproximat
de 50.000 euros + IVA; la perforació d’uns 250 metres
dirigida per sota de la C32B amb un cost aproximat de
125.000 euros; i el creuament de la Ronda Sud des de
Carrer Cardener fins arribar a l’Estació de Bombament
amb un cost de 75.000 euros aproximadament.
En resum, falten per executar uns 250.000 euros que,
tenint en compte que el total del projecte ascendeix a
4.300.000,00 euros + IVA, suposa només el 5,81% de la
inversió.

Núm. 207

Exposició de motius
El Conseller de Salut en resposta a una pregunta escrita presentada per un diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya en referencia a les inversions
del Departament de Salut en el complex sanitari de Joan
XXIII de Tarragona, afirmava que s’estava encara en la
elaboració de l’avant-projecte de pressupost per a l’any
2011, i es desconeixen els recursos econòmics disponibles per a inversions i la incidència que aquest fet tindrà
en la planificació de les actuacions que es podrien dur a
terme l’any 2011.
Passats quatre mesos, no tan sols no es faran les inversions que estaven previstes sinó que en aquests moments
s’està desmantellant l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
i segons els sindicats del sector, les retallades encara aniran a més. Actualment es desvien serveis cap els Hospitals de Sant Joan de Reus i Barcelona.
Com a Capital Provincial, la Ciutat de Tarragona no es
pot permetre la pèrdua d’un Hospital de referència com
ha estat fins ara el Joan XXIII, ja que cal sumar al tancament de plantes i serveis, la baixada de retribucions del
personal sanitari, la no renovació dels interins en tots els
àmbits tan professionals com els dels serveis, fent que les
llistes d’espera es vagin allargant cada cop més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

L’oferta de la direcció davant la retallada de ingressos
anunciada pel Departament, es de menys sou, menys
personal i menys activitat.

Proposta de resolució

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reprendre el treballs per a la finalització del Projecte Constructiu de la Segregació d’Aigües salobres per
a la reducció de la salinitat al Prat de Llobregat (Baix
Llobregat).
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aturar el tancament de plantes i serveis del Hospital Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès), així com
el desviament de serveis cap els Hospitals Sant Joan de
Reus i altres centres de Barcelona, mantenint les dotacions de personal necessari per seguir donant els mateixos
serveis.
Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Proposta de resolució sobre l’aturada del
tancament de plantes i serveis de l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i Martí, Eva García Rodríguez, diputades del GP
del PPC

Tram. 250-00779/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32806 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada, Eva García
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament
d’un abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34828 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011
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(aprovat pel Decret 16/2010 de 16 de febrer) no preveu
la instal·lació de cap més infraestructura per a la disposició de residus a la comarca del Bages, sinó que només
es refereix a l’ampliació de l’actual dipòsit controlat de
residus no especials que es troba a Manresa. Dipòsit que
acull els residus no especials de tots els pobles de la comarca del Bages, menys Cardona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

A la Mesa del Parlament

Proposta de resolució

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
diputat, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el rebuig a
l’abocament de residus a la zona de la bòbila al terme
municipal de Sant Mateu del Bages en el límit amb el
terme municipal de Callús per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

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

Exposició de motius
Actualment s’està tramitant per part de l’empresa Efienergia S.L. una petició d’autorització per ubicar un abocador de bales procedents d’ecoparcs en la zona de la
bòbila coneguda com «Vinya del Tot» (terme municipal
de Sant Mateu del Bages). Aquesta bòvila es correspon
amb una argilera caiguda en desús i que –per raó de la
seva autorització inicial– ve obligada a restaurar l’argilera amb terres i runes inerts.
Aquesta explotació es troba en el límit amb el terme municipal de Callús i molt a prop del nucli de població de
dit municipi.
El projecte que ara es vol autoritzar suposa modificar
de forma greu les condicions actuals de l’autorització de
dita argilera i acceptar l’incompliment de les obligacions
de l’empresa titular de l’explotació, de reblar i restaurar
el territori i el paisatge amb terres i runes inerts, i posar-hi la vegetació corresponent.
Es dóna el cas, a més, que recentment s’ha denunciat el
fet que l’empresa Gestora de runes del Bages, que comparteix càrrecs directius i la gestió amb Efienergia S.L.,
és titular del dipòsit de runes de Callús que ha estat objecte d’investigació pel Seprona com a conseqüència de
haver-se detectat possibles abocaments de residus industrials –lixiviats de coure, molibdè, clorur, fluorurs,
sulfats– que, en tot cas, haurien d’anar a un dipòsit de
Classe I i no pas a un dipòsit de terres i runes, fet que
ha provocat la lògica alarma i preocupació per part dels
veïns i entitats de la zona, en especial del nucli urbà de
Callús, que es troba aigües a vall de la zona on es situa
l’argilera de la Vinya del Tot, en el sentit que finalment
l’abocador pugui produir lixiviats i emissions indesitjades, tant pel desconeixement de l’evolució futura del
contingut de les bales d’eco-parc, com per la poca fiabilitat dels titulars de l’explotació.
Afegir també que el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
3.10.25.

1. No autoritzar, ni informar favorablement –en cap cas–
la ubicació d’un abocador de bales procedents d’ecoparcs en la zona de la bòbila coneguda com «Vinya del
Tot» (terme municipal de Sant Mateu del Bages), en el
límit amb el municipi de Callús i en la proximitat amb
el nucli urbà d’aquesta població.
2. Fer complir el deure de l’empresa titular de la bòbila
coneguda com «Vinya del Tot» (terme municipal de Sant
Mateu del Bages) de presentar d’una manera immediata,
el projecte de rebliment i restauració paisatgística de dita
argilera amb terres i runes, inerts i a executar-lo en un
terme raonable.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2011
Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Salvador Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Laura
Massana Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el reforçament
del personal assistencial del CUAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00781/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 34830 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució sobre el reforç del personal
assistencial del CUAP La Solana de Sant Andreu de la
Barca (Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
Al CAP de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
s’han suprimit les especialitats de traumatologia, cirurgia general, cirurgia vascular i dermatologia al Centre
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d’Urgències d’Atenció Primària de La Solana a Sant
Andreu de la Barca. Des del passat 2 de novembre, els
ciutadans de la zona d’influència del CAP han de desplaçar-se fins a Martorell per rebre atenció en aquestes
especialitats. Per tant, són desenes de milers les persones
que, per a aquestes especialitats, disposaven fins fa pocs
dies d’un servei de proximitat que havia millorat l’accessibilitat al sistema. Són molts els ciutadans, especial
ment persones grans i amb discapacitat, els que veuen
dificultada l’atenció de la seva salut, en un moment en
què l’anomenada «reordenació» del sistema sanitari es
materialitza en tancament de centres i també en reduccions horàries, reducció de dotacions de professionals i en
la retallada del servei de transport sanitari urgent.
A aquesta situació s’hi afegeix que en les darreres setmanes, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)
de La Solana de Sant Andreu de la Barca només té dos
metges de guàrdia per al torn de nit, un per a les visites i
un per a urgències, per atendre les 145.000 persones que
resideixen a la dotzena de municipis del Baix Llobregat
que tenen assignat aquest centre: a més de Sant Andreu
de la Barca, els municipis de Corbera, Pallejà, Castellví
de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa,
Sant Esteve Sesrovires, Martorell, Abrera, Esparreguera, el Bruc i Collbató.
Des de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca denuncien la manca d’informació del Departament de Salut sobre aquesta darrera qüestió i sobre els plans de futur del
Departament sobre els ajustaments a la plantilla al CAP
i al CUAP de Sant Andreu de la Barca.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar el personal assistencial del CUAP
La Solana de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
després de la reestructuració de les urgències i l’atenció
continuada al Baix Llobregat Nord i part colindant de
l’Anoia, i de manera especial el torn de nit.»
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Núm. 207

Proposta de resolució sobre la política de
seguretat pel que fa a mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00782/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35086 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Exposició de motius
La crisi econòmica i les mesures que està adoptant el
Govern de la Generalitat han provocat un augment considerable dels conflictes socials i laborals i en conseqüència de les manifestacions i concentracions al carrer.
L’actuació del Departament d’Interior davant aquesta
delicada situació ha estat totalment inapropiada: el desallotjament de Plaça de Catalunya de Barcelona el 27
de maig va provocar un allau de crítiques al Conseller
Puig i la cúpula del Departament d’Interior està essent
investigada pel Jutjat número 4 de Barcelona; els fets que
varen tenir lloc davant el Parlament de Catalunya el 15
de juny varen donar la volta al món, provocant un greu
descrèdit de les institucions de la Generalitat, a causa de
la desafortunada actuació del Departament d’Interior;
tant una actuació com l’altre han donat lloc a un informe del Síndic de Greuges que el Conseller d’Interior ha
menyspreat; l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia
de Barcelona, el 6 d’octubre, va provocar una contundent
nota de protesta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; l’actuació policial del dia 2 de desembre davant
la presó Model de Barcelona, contra treballadors de presons, ha provocat les crítiques tant dels sindicats CCOO i
UGT com dels sindicats de Mossos d’Esquadra.
Els representants dels sindicats de Mossos d’Esquadra
que varen acollir el nomenament del Conseller Puig amb
elogis consideren ara que l’actuació a la Plaça de Catalunya va fer perdre el prestigi del Cos i que l’actuació contra funcionaris de presons es va fer per interessos polítics
ja que la Generalitat pretén dividir els treballadors de la
funció pública.
El Conseller Puig ha efectuat una declaracions en les que
afirma que cal trobar l’equilibri entre el dret de manifestació i el funcionament dels serveis públics i de les
institucions. Però és evident que el Conseller Puig no pot
definir aquest equilibri de forma unilateral sense tenir
present la legislació vigent i l’opinió del Parlament i de
la societat civil.
Els problemes viscuts durant l’any 2010 i la intolerància demostrada pel Conseller Puig poden provocar en els
propers mesos, en els que es preveu un augment de la

3.10.25.
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conflictivitat social, moments de tensió i conseqüències
lamentables que caldria evitar.
Es per això que el President de la Generalitat hauria de
liderar un procés de consultes amb tots els grups parlamentaris i amb les principals entitats representatives de
la societat civil per definir la política de seguretat davant
les mobilitzacions i concentracions que es puguin produir per tal que compti amb el suport polític i social més
ampli possible, alhora que garanteixi el dret de manifestació i protesta de la ciutadania.
Alhora cal que el Govern de la Generalitat reuneixi els
organismes existents en els que es pot discutir aquesta
política de seguretat: tant el Consell de Seguretat de Catalunya, en el que participen, entre d’altres, els sindicats,
les organitzacions empresarials, les entitats municipalistes, el Col·legi d’Advocats o el Col·legi de Periodistes,
com el Consell de la Policia de Catalunya, en el que participen representants dels sindicats policials.
Tanmateix, el Departament d’Interior hauria de posar en
funcionament de forma urgent una unitat de mediació
en conflictes socials dins el Cos de Mossos d’Esquadra;
una unitat proposada pel Grup parlamentari d’ICVEUiA en el debat de política general i que fou rebutjada
amb els vots dels grups de CiU i PP, i que després va ser
tímidament acceptada pel Conseller Puig en una compareixença parlamentària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

3.10.65.

Núm. 207

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 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 270-00011/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32768 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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
estableix l’article 154 del Reglament del Parlament, presenten la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la proposició de llei següent:

Antecedents:

1. A definir i consensuar una política de seguretat en relació a les mobilitzacions ciutadanes que sigui respectuosa
amb el dret de manifestació i eviti la radicalització dels
conflictes.

L’1 d’abril de 1940 es va aprovar, mitjançant decret, la
construcció del conjunt monumental del Valle de los Caídos amb l’objectiu de «perpetuar la memòria de los que
cayeron en nuestra gloriosa cruzada». Les obres es van
realitzar amb personal contractat i amb un nombrós contingent de presos polítics. L’1 d’abril de 1959 es va inaugurar i al llarg dels anys s’hi van anar traslladant les
restes de més de 33.800 persones.

2. A realitzar una ronda de contactes amb tots els grups
parlamentaris per definir la política de seguretat que el
Departament d’Interior haurà d’aplicar en relació a les
mobilitzacions ciutadanes.

En un lloc preeminent de la basílica es troben enterrats
les restes del fundador del partit feixista, la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, i les del dictador
Francisco Franco.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern:

3. A reunir de forma immediata el Consell de Seguretat de Catalunya per discutir la política de seguretat a
aplicar en relació a les mobilitzacions ciutadanes, fent
possible la participació de la societat civil en aquesta definició.
4. A reunir de forma immediata el Consell de la Policia
de Catalunya per discutir la política de seguretat a aplicar en relació a les mobilitzacions ciutadanes, fent possible la participació dels representants del Cos de Mossos
d’Esquadra en aquesta definició.
5. A posar en funcionament de forma urgent dins el Cos
de Mossos d’Esquadra una unitat de mediació en conflictes socials.
Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011
Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10.65.

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Els anys 2003 i 2004 ICV-EUiA va portar al Congrés de
Diputats i al Senat propostes sobre aquest recinte. L’any
2005 lliurà al Director General de Relacions amb les
Corts del Govern central el document «La transformació
del Valle de los Caídos en un Centre d’interpretació de la
història. Propostes d’ICV per a la comissió interministerial per a l’estudi de la situació de les víctimes de la guerra civil i el franquisme». En aquest document, elaborat
per historiadors i juristes catalans, es recollia, al costat
d’altres propostes, la necessitat de que les restes del general Francisco Franco i del fundador del partit feixista
Falange Española, José Antonio Primo de Rivera fossin
traslladades al lloc que desitgessin els seus hereus. El
motiu fonamental era que no és acceptable que les restes
d’aquestes dues persones estiguin enterrades en un recinte que és part del Patrimoni de l’Estat.
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor de
qui va patir persecució o violència durant la guerra civil
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i la dictadura, estableix en l’article 16 que en cap lloc del
recinte del Valle de los Caídos es podran realitzar actes
de naturalesa política i d’exaltació de la Guerra Civil,
dels seus protagonistes, o del franquisme. I en la disposició addicional sisena s’estableix que la fundació gestora
inclourà, entre els seus objectius, honorar i rehabilitar la
memòria de totes les persones mortes com a conseqüència de la Guerra Civil i de la repressió política que la
va seguir amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement
d’aquest període històric i dels valors constitucionals.
La petició de retirar les restes del dictador i del fundador de la Falange fou reiterada com esmena l’anomenada
Llei de la Memòria històrica aprovada per les Corts generals l’any 2007, però no fou acceptada.
El 27 de maig de 2011, el Consell de Ministres va acordar la creació d’una Comissió d’Experts per la Futur del
Valle de los Caídos amb l’objectiu d’elaborar un informe
sobre les actuacions per donar compliment a als objectius previstos en la Llei de la Memòria Històrica.
Recentment s’ha fet públic l’informe de la comissió
d’historiadors i juristes creada pel Govern central sobre
el futur del Valle de los Caídos. La comissió proposa el
trasllat de les restes del General Franco fora del recinte,
tot i que ho condiciona a l’autorització de l’Església catòlica; alhora considera que les restes de José Antonio Primo de Rivera haurien de ser trasllades a un lloc menys
rellevant dins el mateix recinte.
El dictamen de la comissió d’experts ha reobert el debat
més enllà de les propostes concretes que formula. Per
això és convenient que el Parlament de Catalunya porti
al Congrés de Diputats una proposta de modificació de la
Llei de la Memòria Històrica en aquest aspecte concret.
Cal que el Govern central i les Corts espanyoles puguin
decidir aquesta qüestió sense cap tipus d’interferències.

Exposició de motius
Setanta dos anys després de la finalització de la guerra
de 1936-39 i trenta sis anys després de la mort del dictador Francisco Franco l’any 1975, el Valle de los Caídos
continua essent un tema pendent de solucionar. A diferència del que han fet altres estats europeus o llatinoamericans en relació a monuments o llocs emblemàtics
del nazisme, del feixisme o d’altre tipus de dictadures,
l’Estat espanyol manté una vergonyant indefinició sobre
el tractament a donar a aquest monument franquista.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés de Diputats la Proposició de llei
Proposició de Llei per a presentar a la Mesa del Congrés
de Diputats d’acord amb el que disposa l’article 61.B de
l’Estatut d’Autonomia, de modificació de la Llei 52/2007
de 26 de desembre Por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil i
la dictadura.
3.10.85.

Núm. 207

Article únic: Valle de los Caídos.
16.3 El Govern procedirà al trasllat de les restes del dictador Francisco Franco fora del recinte del Valle de los
Caídos, al lloc on disposi la seva família, que en cap cas
podrà ser una institució pública u oficial.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

3.10.85.

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica per a la infància
Tram. 252-00005/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans,
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 34886 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen
els articles 39, 54 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica per
a la Infància.

Proposta de creació d’una comissió específica
per a la Infància
Exposició de motius
Els infants mereixen una especial atenció per tal d’afavorir que es desenvolupin en una infantesa saludable i
feliç que els hi permeti créixer en equilibri fins arribar a
la vida adulta. Totes les instàncies han convingut que la
vulnerabilitat de la infància rau en la seva dependència
vers els altres col·lectius que formen la nostra societat.
En una dinàmica social com l’actual, es fa evident la necessitat d’una especial atenció sobre els infants.
El Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra, constituït
com a màxim òrgan d’interpretació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, considera que l’aplicació efectiva de l’esmentada Convenció hauria de comportar l’acció
conjunta de tots els poders, inclòs el legislatiu.
Altres instàncies que depenen del Parlament, com és el
cas del Síndic de Greuges de Catalunya, han fet mani-
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festacions i actuacions en aquest mateix sentit arran de
casos de maltractaments i pobresa infantils.
El Parlament de Catalunya, conscient d’aquesta realitat i
amb voluntat expressa de fer un pas endavant vers la protecció de la infància, vol fer ús dels instruments que permet el Reglament del Parlament de Catalunya i impulsar
la creació d’una comissió específica per a la infància.
La creació d’una comissió d’aquestes característiques
significa una major participació del Parlament en la promoció i defensa dels drets de l’infant en el nostre país. A
més, amb la creació d’aquesta Comissió es recullen les
aspiracions efectuades per bona part de la societat civil
catalana que es dedica a la protecció de la infància.
Per tot això, i d’acord amb els articles 39 i 54 del Reglament del Parlament de Catalunya els Grups Parlamentaris sotasignants proposen la creació d’una Comissió
específica per a la Infància.

Núm. 207

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Anna Simó i
Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis,
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, representant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, presidentrepresentant del SP C’s; Joan Laporta i Estruch, diputat
no adscrit

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Normes d’organització i funcionament

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal

Tipus de Comissió

Tram. 300-00099/09

Es proposa la creació d’una comissió específica per a la
Infància, d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament del Parlament.

Presentació

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada
grup parlamentari. La seva regulació es preveu d’acord
amb les disposicions del Reglament del Parlament per a
aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte
L’objectiu de l’esmentada comissió és aconseguir que
la perspectiva d’infància es tingui en compte en qualsevol actuació del Parlament de Catalunya per afavorir
l’aplicació efectiva de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant. Així doncs, la comissió específica d’infància
s’encarregarà de:

Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 32259 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 16.12.2011

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament
del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2011:
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la política fiscal?
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

– Impulsar la realització d’estudis sobre la situació de la
infància a Catalunya.
– Formular mesures per a la sensibilització social dels
drets de l’infant.
– Orientar de manera eficaç la participació dels infants
en la vida ciutadana, mitjançant la proposta de les mesures corresponents.
– Vetllar pel desplegament reglamentari de la normativa
d’infància.

Termini per a la realització dels treballs
de la Comissió
La comissió específica per a la Infància tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
3.20.
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Interpel·lació al Govern sobre la situació
dels serveis penitenciaris

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica

Tram. 300-00100/09

Tram. 300-00102/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 38207 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 16.12.2011

Joan Boada Masoliver, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38295 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre
de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la
situació dels serveis penitenciaris?
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

A la Mesa del Parlament
Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre
de 2011.
– Sobre política econòmica.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011
Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la política per
a mitigar el canvi climàtic
Tram. 300-00101/09

Interpel·lació al Govern sobre les accions
per a lluitar contra la pobresa

Presentació

Tram. 300-00103/09

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 38208 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 38297 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 16.12.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre
de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les
polítiques adreçades a la mitigació del canvi climàtic?
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

A la Mesa del Parlament
Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 21 i 22 de desembre de 2011.
– Quin és el capteniment del govern en relació a la lluita
contra la pobresa?
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011
Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

3.20.
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Interpel·lació al Govern sobre la política d’incompliments en matèria econòmica i financera del Govern de l’Estat

Núm. 207

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia
amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00106/09

Tram. 300-00104/09

Presentació
Presentació

Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38303 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 38298 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

A la Mesa del Parlament

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de
desembre de 2011.

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els propers dies 21 i 22 de desembre d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern davant la política
d’incompliments en matèria econòmica i financera per
part de l’Estat?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en
relació a l’estratègia catalana per a l’ocupació i els emprenedors?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Rafael Luna i Vivas

Interpel·lació al Govern sobre la concreció
de les mesures de retallades i d’augment de
taxes anunciades pel president del Govern

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
de la Generalitat
Tram. 300-00107/09

Presentació

Tram. 300-00105/09

Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38304 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 38302 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 16.12.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Albert Rivera Díaz, portavoz del subgrupo parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo previsto por el
artículo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente interpelación para que le sea contestada en el
Pleno.
Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamentario:
– ¿Cómo se concretan las medidas de recortes y aumento
de tasas anunciadas el pasado 22 de noviembre por el
president de Govern Artur Mas?

Joan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els propers dies 21 i 22 de desembre d’enguany:
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
en relació a l’acció exterior de l’Administració de la Generalitat?
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011
Joan Milián Querol

Palau del Parlament, 16 de diciembre de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz C’s
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4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Núm. 207

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució

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

Reg. 32351 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00020/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 32350 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

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

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00018/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 25/IX, sobre la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de
rodalia
Comissió competent: Territori i Sostenibilitat
D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar
compliment a la Resolució 25/IX, sobre la implantació
de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia (núm. tram.
290-00018/09), us informo del següent:
Els estudis de viabilitat dels corredors ferroviaris de Catalunya que permetran planificar la creació de serveis
ferroviaris semidirectes a la Regió Metropolitana de
Barcelona, integrats al sistema de rodalia, i que inclouran el corredor ferroviari de la R4, en especial el tram
Martorell-Barcelona, restaran a l’abast dels diputats i diputades abans que finalitzi el primer semestre de 2012.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar
compliment a la Resolució 27/IX, sobre la implantació
de trens semidirectes al tram entre Manresa i Barcelona
de la línia 4 de rodalia (núm. tram. 290-00020/09), us
informo del següent:
Els estudis de viabilitat dels corredors ferroviaris de Catalunya que permetran planificar la creació de serveis
ferroviaris semidirectes a la Regió Metropolitana de
Barcelona, integrats al sistema de rodalia, que inclouran el corredor ferroviari de la R4, en especial el tram
Manresa-Barcelona, restaran a l’abast dels diputats i diputades abans que finalitzi el primer semestre de 2012.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 62/IX,
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització
25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent al
2008

Barcelona, 28 de novembre de 2011
Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Tram. 290-00054/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 35113 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00054/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 62/IX, per
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya,
corresponent al 2008.
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 62/IX, per la qual s’aprova
4.50.01.
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Control del compliment de la Resolució 119/IX,
sobre la inclusió d’un estudi relatiu al suport
a la independència de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de
treball del Centre d’Estudis d’Opinió

l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al consorci
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent
al 2008 (núm. tram. 290-00054/09), us informo del següent:
L’article 3 de la Resolució CLT/1188/2006, de 7 d’abril,
per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de la
Generalitat de 14 de març de 2006, pel qual es modifiquen els Estatuts del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), estableix que el MNAC es regeix pels seus
estatuts, pels reglaments de règim interior que pugui
aprovar i per la Llei de Museus. A més, supletòriament,
s’aplica la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar llur
activitat a l’ordenament jurídic privat.
El Govern de la Generalitat està treballant, en el marc
de les seves competències i d’acord amb la normativa vigent, per seguir les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes que recull l’informe a què fa referència l’apartat
1 de la Resolució esmentada.
Pel que fa a la localització de les obres d’art del museu
inventariades i no localitzades, cal fer constar que l’Àrea
de Registre d’Obres d’Art del MNAC fa una tasca constant d’actualització de l’inventari de les col·leccions del
Museu.
Per entendre la manca d’informació disponible sobre el
parador d’algunes peces s’han de tenir presents, d’una
banda, les vicissituds històriques viscudes a la ciutat de
Barcelona al llarg dels anys, entre elles, i de forma destacada, la Guerra Civil i d’altres disturbis socials.
D’altra banda, cal remarcar que des del final de la Guerra
Civil i fins a la constitució del MNAC en la seva actual
forma jurídica de consorci, el Museu d’Art de Catalunya
era un museu municipal, depenent de l’administració
local, i sovint es produïen canvis d’ubicacions d’objectes entre diverses dependències municipals, tant museus
com oficines i despatxos, sense que quedés constància
escrita. En l’actualitat, el MNAC treballa en col·laboració
amb la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius de
l’Institut de Cultura de Barcelona en la revisió i control
d’obres dipositades en dependències de l’Ajuntament.
Respecte a les vint-i-tres obres adquirides amb posterioritat a l’any 1991, i pendents de localitzar en el moment
de redactar-se l’informe de la Sindicatura de Comptes,
disset han estat localitzades i es continua treballant en la
recerca de sis obres.
Barcelona, 5 de desembre de 2011
Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Núm. 207

Tram. 290-00109/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 34791 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00109/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 119/IX,
sobre la inclusió d’un estudi relatiu al suport a la independència de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del Centre d’Estudis
d’Opinió.
D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 119/IX, sobre la inclusió d’un estudi relatiu
al suport a la independència de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del
Centre d’Estudis d’Opinió.(núm. tram. 290-00109/09) us
informo, amb el document annex, de les actuacions que
s’han portat a terme.
Barcelona, 2 de desembre de 2011
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, el Centre
d’Estudis d’Opinió informa del següent:
1. En la sessió del Consell Rector del Centre d’Estudis
d’Opinió celebrada el dia 7 de juliol a Barcelona es va
debatre, entre d’altres qüestions, la revisió del Pla Anual
del Centre d’Estudis d’Opinió per a l’any 2011 i la proposta de Pla Anual per al 2012, segons consta a l’ordre
del dia i es recull a l’acta corresponent.
2. En aquesta revisió, es va decidir per àmplia majoria
incloure un estudi qualitatiu amb el títol «La identitat
nacional i l’autogovern. Un estudi qualitatiu sobre les
configuracions identitàries nacionals a la Catalunya contemporània».
Aquest estudi es basa en 25 entrevistes en profunditat
a 25 persones seleccionades d’acord amb uns determinats criteris sociològics que recullen una representació
de les diverses sensibilitats que hi ha en l’eix identitari a
Catalunya. A banda, aquest estudi també preveu la realització d’una vintena més d’entrevistes en profunditat a
persones vinculades a activitats de defensa de la llengua
catalana, d’acolliment a la nova immigració, etc. S’espera tenir els resultats d’aquesta recerca durant el gener o
febrer del 2012.
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3. En l’esmentada sessió del Consell Rector es va aprovar
per àmplia majoria la proposta del Pla Anual per al 2012
que, d’acord amb els ajustos pressupostaris existents,
preveu la realització d’una enquesta quantitativa sobre la
configuració de la identitat nacional a Catalunya, durant
el 2012.
4. Les característiques tècniques d’aquesta enquesta no
es van detallar perquè es va acordar que es faria si es
disposava dels recursos econòmics suficients. Per a l’elaboració del qüestionari es faran servir d’altres de semblants fets per altres institucions de recerca (el Centro
de Investigaciones Sociológicas o l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials), així com se servirà dels resultats
del treball qualitatiu abans comentat i de la col·laboració
amb reconeguts experts de les universitats catalanes.
5. Cal esmentar que en la segona onada del Baròmetre
d’Opinió Pública, el treball de camp de la qual es va
fer entre el 2 i el 17 de juny, es va incloure la pregunta
«I més concretament, si demà es fes un referèndum per
decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?»
i les preguntes corresponents dels motius que hom aporta per haver respost que votaria a favor de la independència, en contra de la independència o s’abstindria, segons el cas. Aquestes mateixes preguntes també es van
incloure a l’onada següent, el treball de camp de la qual
va ser fet entre el 29 de setembre i el 13 d’octubre. La
intenció és que aquestes dues preguntes (què faria en un
referèndum i els motius) romanguin en les successives
onades del Baròmetre dels propers anys.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Jordi Argelaguet i Argemí
Director

Control del compliment de la Resolució 120/IX,
sobre la participació de la Generalitat en la
designació dels membres del Consell de la
Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
Tram. 290-00110/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 34863 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00110/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 120/IX,
sobre la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional
d’Energia i de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
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 120/IX, sobre la participació
de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió
4.50.01.

Núm. 207

del Mercat de les Telecomunicacions (núm. tram. 29000110/09), us informo del següent:
En la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
de 30 de juliol de 2008 es va constituir un Grup de treball Mixt entre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i
la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals en
matèria de participació per al desenvolupament de l’article 182 l’Estatut d’autonomia de Catalunya juntament
amb els articles 140.2 i el 180 del text estatutari que també contenen previsions en matèria de participació en organismes estatals.
El Grup de Treball es va constituir de forma paritària amb
representants d’ambdues Comissions tenint en compte
que, d’una banda, en aquest àmbit correspon a la Comissió Bilateral proposar la relació d’organismes econòmics,
institucions financeres i empreses públiques de l’Estat en
els quals la Generalitat pot designar representants, i les
modalitats i les formes d’aquesta representació, i d’altra
banda, que la disposició final quarta de l’Estatut preveu
que la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals
Estat-Generalitat, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de l’EAC, havia de determinar la relació de
les entitats a què es refereix l’article 182.
En la primera reunió constitutiva del Grup es van presentar per part de la representació de la Generalitat propostes relatives als supòsits de participació en organismes expressament esmentats a l’Estatut i aquells que es
desprenen l’article 182.2 del text estatutari, treballs que
no han obtingut cap resposta per part de la representació
estatal, malgrat les reiterades reclamacions de la Generalitat.
A banda dels treballs en el si del Grup de Treball Mixt,
cal destacar que aquesta ha estat un tema de negociació
amb el Govern de l’Estat d’interès prioritari per la Generalitat però l’enjudiciament de les previsions estatutàries
en matèria de participació han quedat molt debilitades
com a conseqüència de la STC 31/2010, de 28 de juny.
La Sentència del Tribunal Constitucional considera que
l’article 174.3 no és contrari a la Constitució, sempre que
s’interpreti d’acord amb els termes establerts pel propi
Tribunal en el fonament jurídic 111 d’aquesta Sentència,
on sosté que l’article 174.3 EAC, que estableix la participació en institucions, organismes i en els procediments
de presa de decisió de l’Estat, s’ha d’interpretar en el sentit que preveu una participació orgànica i procedimental
de la Generalitat que haurà de ser regulada per la legislació estatal i que no es pot substanciar en relació amb
els òrgans decisoris de l’Estat ni impedir o menystenir el
lliure i ple exercici de les competències estatals. Aquest
criteri es reitera quan el Tribunal examina les previsions
recollides als apartats 1 a 3 de l’article 182 EAC sobre la
participació de la Generalitat en la designació dels membres d’organismes concrets.
El contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya condiciona
doncs de forma molt directa, el desplegament d’aquestes
previsions estatutàries. Malgrat aquestes consideracions,
pel que fa a les properes convocatòries de la Comissió
Bilateral Generalitat-Estat i de la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat s’articularan els contactes a fi que en les seves reunions plenàries
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Control del compliment de la Resolució 152/IX,
sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de
Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector
de la motocicleta a Catalunya

o en el seu Grup de Treball específic mixt es puguin elaborar noves propostes de treball.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Tram. 290-00142/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Control del compliment de la Resolució 121/IX,
sobre la publicació en el DOGC de la refosa
de les modificacions de la relació de llocs
de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00111/09

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00142/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 152/IX,
sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental)
i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya.

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 34788 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 121/IX, sobre la publicació al DOGC de la refosa de les modificacions de
la relació de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat (amb número de tramitació 290-00111/09), el control de compliment de la qual
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.
Barcelona, 2 de desembre de 2011
Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera Governació i Relacions Institucionals (reg. 34788).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 2 de
febrer de 2012, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.12.2011.

Reg. 34864 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

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 152/IX, sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el
sector de la motocicleta a Catalunya (núm. tram. 29000142/09), us informo del següent:
a) Des dels l’anunci per part de la multinacional del cessament de l’activitat productiva a la planta de Martorelles el Govern de la Generalitat, a través del Departament
d’Empresa i Ocupació ha dut a terme nombroses actuacions de negociació i intermediació amb totes les parts
implicades: Direcció local, Direcció corporativa, Agents
socials, les empreses proveïdores i l’Ajuntament de Martorelles per trobar la millor solució, des del punt de vista
social i industrial a la situació plantejada. Cal destacar les
reunions a la seu corporativa del grup Piaggio en que ha
participat el Director General d’Indústria, el passat mes
d’abril i, més recentment, el passat dia 8 de novembre.
En aqueta reunió la direcció del grup ha refermat el compromís de la multinacional italiana per trobar una solució
industrial per a la planta, sense descartar que aquesta passi per una continuïtat industrial vinculada a l’activitat del
grup. Ambdues parts s’han emplaçat a una nova trobada
on Piaggio s’ha compromès a posar sobre la taula propostes concretes. Així mateix, també es van mantenir diverses reunions des de la Direcció General de Relacions
Laborals i Qualitat en el Treball durant els mesos de maig
i juny, fet que va propiciar els acords signats per les parts
en la resolució dels dos ERO presentats en data 2 de maig.
En cas que es confirmi el cessament de l’activitat a Martorelles, l’autoritat laboral haurà d’avaluar-lo i determinar que s’ajusti a dret i demostri de forma transparent
que hi ha causes objectives que el suporten. En aquest
mateix sentit s’han mantingut contactes amb el comitè d’empresa per tal de consensuar mesures que, si és
el cas, s’incorporarien al pla social. Així, es proposarà
d’incloure la cessió d’actius d’R+D i intangibles, algunes
de les marques que pertanyen a Piaggio, que serveixin
per potenciar el sector de la moto a Catalunya.
D’altra banda, també es proposarà d’incloure al pla social mesures adreçades al manteniment de l’activitat dels
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proveïdors. En aquest sentit també s’han mantingut contactes amb les empreses proveïdores de Piaggio i amb
l’associació Clustermoto.

e) S’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al Govern de
l’Estat i als grups del Congrés, mitjançant el correu electrònic.

b) El Govern de la Generalitat està treballant intensivament amb totes les parts implicades, empresa, agents
socials, proveïdors i la resta d’empreses del sector per
garantir el manteniment de l’activitat productiva a la
planta de Martorelles i dels actuals proveïdors, i per
la continuïtat dels actius intangibles, entre els quals destaca la marca Derbi.

Barcelona, 28 de novembre de 2011
Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 230/IX,
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball
del personal laboral de l’Administració de la
Generalitat

En el marc del pla estratègic de la motocicleta a Catalunya, s’estan identificant i valorant projectes d’inversió que arribat el cas, podrien instal·lar-se a la planta de
Martorelles, ja sigui per produir-hi models de motocicleta, de més valor i en sèries més curtes o bé per fabricar
altres productes de la cadena de valor.
c) El Departament d’Empresa i Ocupació ha elaborat un
Pla estratègic per al sector de la motocicleta a Catalunya
que va ser presentat el passat dia 6 de juny. Aquest pla ha
estat elaborat de forma concertada amb tots els agents
i té l’objectiu bàsic de mantenir uns volums de producció que permetin mantenir la xarxa actual de proveïdors,
mitjançant l’atracció de nous fabricants i el suport al
creixement dels actuals. El pla conté un seguit d’actuacions, que inclouen tant mesures d’estímul a la demanda com de caire industrial, que representen la part més
important del Pla i que s’estan executant d’acord amb el
calendari previst.
En el cas concret de Piaggio, s’aplicaran les mesures necessàries, adreçades a garantir la continuïtat de l’empresa o a minimitzar l’impacte del seu tancament, en el cas
que la referida continuïtat fos inviable.
Això es fa d’acord amb les directrius d’actuació del Govern que, emmarcades en la mesura 88 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, es pot
resumir en els següents punts:
– Intensificar el coneixement de la realitat industrial, per
anticipar, ajudar i aproximar-nos a les necessitats que tenen les empreses, i per tant poder detectar noves oportunitats en cada sector.

Tram. 290-00219/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 230/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació
de llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Generalitat (amb número de tramitació 29000219/09), el control de compliment de la qual correspon
a la Comissió d’Afers Institucionals.
Barcelona, 2 de desembre de 2011
Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

– Fer un seguiment exhaustiu dels projectes d’inversió
estratègics o tractors a Catalunya.
– Utilitzar els instruments econòmics del pressupost i els
mecanismes de l’agència ACC1Ó, per facilitar la continuïtat de les activitats industrials a Catalunya i de la seva
indústria auxiliar.
– Captar noves inversions, d’alt valor afegit i tecnològic,
que compensin la pèrdua de pes de la manufactura, amb
serveis a la producció, intensius en capital.
d) El pla estratègic de la moto elaborat pel Govern inclou una bateria d’actuacions a curt i mig termini que
permetin avançar en la implantació del model de negoci
esmentat. Entre aquestes mesures hi destaca el suport a
projectes d’R+D+i, ja sigui a través de les línies de foment pròpies o a través de les del Ministeri, amb qui
s’actua de forma coordinada i es mantenen contactes regulars, especialment quan hi ha una situació problemàtica que afecta el teixit industrial català.
4.50.01.

Sol·licitud: Consellera Governació i Relacions Institucionals (reg. 34789).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hàbils
del termini que disposa el Govern per a retre comptes
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 23 de
desembre de 2011, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.12.2011.
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Control del compliment de la Resolució 231/IX,
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball
del personal eventual de l’Administració de
la Generalitat

4.50.02.
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COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 34/IX,
sobre el desplegament de la nova oficina judicial

Tram. 290-00220/09

Sol·licitud de pròrroga

Tram. 390-00034/09

Reg. 34790 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35123 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

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

A la Mesa del Parlament

Sol·licito:

Sobre: Control compliment de la Moció 34/IX, sobre el
desplegament de la nova oficina judicial

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 231/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació
de llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la Generalitat (amb número de tramitació 29000220/09), el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.
Barcelona, 2 de desembre de 2011
Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera Governació i Relacions Institucionals (reg. 34790).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hàbils
del termini que disposa el Govern per a retre comptes
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 23 de
desembre de 2011, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.12.2011.

Núm. d’expedient: 390-00034/09

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 34/IX, sobre el desplegament de la nova
oficina judicial (núm. de tram. 390-00034/09), us informo del següent:
Per establir un calendari possible i realista de desplegament de la nova oficina judicial, es fa necessari que
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i el Departament de Justícia treballin conjuntament en la planificació i programació progressiva de la
seva implantació.
En la darrera reunió de la Comissió Mixta entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de
Justícia, que va tenir lloc el dia 28 de novembre de 2011,
es va constatar que, per poder dur a terme la implantació
sencera de la nova oficina judicial, en un escenari òptim
i en un termini total d’execució de vuit anys (2012-2019),
calia planificar i programar una implantació que, a més
de possible, fos realista i flexible, de manera que permetés fixar les prioritats en funció de les necessitats existents en cada moment, així com també l’adaptació a les
reformes legislatives que s’aprovessin en un futur.
Per aquest motiu es va considerar oportú plantejar un escenari inicial d’implantació de la nova oficina judicial a
diversos partits judicials de Catalunya, a dos anys vista
(2012-2013).
Per garantir aquesta flexibilitat, caldrà modificar l’articulat i l’annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre,
sobre l’estructura i l’organització de l’oficina judicial a
Catalunya.
Amb aquest objecte s’ha iniciat el procediment de modificació de l’esmentat Decret, amb la finalitat de modificar el procediment de creació i posada en funcionament
dels serveis comuns processals, per tal de fer-lo més àgil
i flexible, amb la simplificació dels tràmits administratius, sense minva dels tràmits de participació i audiència
de les instàncies implicades.
D’altra banda, s’aprofitarà aquesta modificació per revisar l’estructura organitzativa de l’oficina judicial prevista
a l’annex del Decret, a fi d’ajustar-la i adequar-la a l’actu-
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al context pressupostari i a les possibilitats de dotacions
de secretaris judicials.
Així mateix, es va fer palès en aquesta reunió que per
poder començar a desplegar l’oficina judicial cal aprovar,
amb caràcter previ, la corresponent relació de llocs de
treball (RLT). A hores d’ara, el Departament de Justícia
ja ha iniciat la tramitació corresponent, i en té prevista
l’aprovació durant el mes de juny de 2012.
El calendari d’implantació 2012-2013, fixat conjuntament en la sessió celebrada el 28 de novembre de 2011
pel Departament de Justícia i la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el si de la
Comissió Mixta, és el següent:
Es prioritzaran les actuals proves pilot d’implantació de
serveis comuns processals generals als vuit partits judicials de Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès,
Sant Boi de Llobregat, Olot, Igualada, Vilafranca del
Penedès, Santa Coloma de Gramenet i el Prat de Llobregat. També, els serveis comuns processals generals
i els àmbits pilots de treball d’execució implantats als
partits judicials de l’Hospitalet de Llobregat i Vilanova
i la Geltrú.
Així mateix, s’ha consensuat amb la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya prioritzar el
servei comú processal d’execució penal de Tarragona, la
qual cosa comporta l’actuació prèvia en els òrgans judicials d’aquest partit judicial, per reduir les executòries
penals pendents i poder posar en marxa el nou servei
comú sense pendències excessives que puguin posar en
perill l’èxit del nou model organitzatiu. A aquests efectes s’ha iniciat un estudi amb el secretari coordinador
provincial de Tarragona, amb l’objecte d’establir un pla
de treball i posar en marxa un equip d’actuació prèvia
que revisi i actualitzi les pendències abans d’implantar
el nou servei.
També s’ha acordat prioritzar actuacions d’implantació
de la nova oficina judicial als partits judicials que actualment ja disposen de serveis comuns d’actes de comunicació, com són Lleida i Sabadell. També s’han prioritzat
els partits judicials del Vendrell, Blanes, Figueres i Reus.
Finalment, i amb motiu de la posada en funcionament a
Girona d’un nou edifici judicial, seu de l’Audiència Provincial, dissenyat funcionalment per acollir el nou model
d’oficina judicial, es posaran en marxa en aquest partit
judicial el servei comú processal general de Girona, les
unitats processals de suport directe dels jutjats socials i
contenciosos administratius de Girona i el servei comú
processal d’execució pel que fa a aquestes jurisdiccions.
També es posaran en funcionament les unitats processals de suport directe de les seccions de l’Audiència Provincial de Girona, l’equip del jurat i l’execució penal de
l’Audiència Provincial.
Per arribar a consensuar aquest calendari, han estat necessàries una sèrie de reunions i d’actuacions de coordinació prèvies amb els representants del poder judicial,
dels secretaris judicials i de la Fiscalia a Catalunya, tots
ells implicats en aquest projecte. A aquest efecte s’han
convocat i celebrat diferents reunions de les Comissions
Mixtes constituïdes entre el Departament de Justícia i
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
4.50.02.
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Catalunya, entre el Departament i els secretaris i secretàries judicials de Catalunya, i entre el Departament i la
Fiscalia Superior de Catalunya.
Aquestes reunions han estat les següents:
L’1 de març de 2011 es va celebrar la primera Comissió
Mixta de l’any entre el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i el Departament de Justícia, on es va compartir amb la Sala de Govern l’anàlisi de la situació existent.
Així doncs, es van tractar temes sobre mitjans materials
i personals de l’Administració de justícia i sobre l’oficina
judicial, i es va proposar el final de l’any 2011 com a termini per presentar un calendari de desplegament.
A la Comissió Mixta de 9 de maig de 2011, es va decidir realitzar una actuació conjunta entre el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de
Justícia per tal d’identificar l’ordre de prelació per a la
implantació de l’oficina judicial a Catalunya.
Per Acord del Tribunal Superior de Justícia (núm.
354/11) es van fixar uns criteris de preferència, que el
Departament de Justícia ha tingut en compte i que ha
utilitzat com a eina de treball, però sense perjudici de la
decisió final de la Comissió Mixta.
El 19 d’octubre de 2011, a petició del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ), l’equip del Departament va presentar davant la Comissió de Modernització i Informàtica del CGPJ els fonaments i l’esquema general i bàsic
del Projecte d’implantació de la nova oficina judicial a
Catalunya. Tota la informació presentada, tant pel que fa
a la metodologia com al contingut del projecte, va tenir
una excel·lent acollida per part del Consell.
Per tal de poder treballar conjuntament els criteris de
preferència de la implantació, el proppassat 11 de novembre la consellera de Justícia, amb tot l’equip responsable de l’àmbit de la modernització de l’Administració
de Justícia, va presentar davant del Ple de la Sala de Govern del TSJC una primera proposta, per tal d’impulsar
l’establiment d’un calendari progressiu d’implantació.
En aquesta reunió, la Sala de Govern i el Departament
vam acordar començar a treballar ja un calendari i decidir les primeres prioritats d’implantació en seu de la
següent Comissió Mixta prevista.
El 25 d’octubre de 2011 també es va convocar la Comissió Mixta amb els secretaris i secretàries judicials de
Catalunya, on es va fer referència a la importància de
la seva implicació en l’èxit de la implantació de l’oficina
judicial. Un cop presentada la proposta es va demanar la
col·laboració dels secretaris coordinadors i dels directors
dels serveis comuns. En aquesta reunió, la secretària de
Govern del TSJC va manifestar la disponibilitat dels secretaris i secretàries per a planificar visites de representants del Departament amb els secretaris coordinadors.
D’altra banda, també s’ha convocat la Comissió Mixta
de coordinació entre la Fiscalia Superior de Catalunya
i el Departament de Justícia en dues ocasions: el 14 de
febrer i el 16 de novembre de 2011.
En el marc del procés de reforma de l’oficina judicial,
també resulta imprescindible abordar la reforma de l’oficina fiscal a Catalunya, atesa la incidència de les funcions i tasques que desenvolupa la Fiscalia en el funciona-
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ment dels òrgans judicials i la necessitat de comptar amb
una organització de caràcter instrumental de la Fiscalia
que sigui coherent amb el model d’oficina judicial que
s’ha dissenyat.
Per aquest motiu, en la darrera sessió de la Comissió
Mixta de 16 de novembre de 2011 es va acordar constituir un grup de treball amb la finalitat d’estudiar i dissenyar el model organitzatiu de l’oficina fiscal a Catalunya, d’acord amb les càrregues de treball que presenten
les fiscalies, així com també la necessitat de presentar
la relació de llocs de treball on constin les dotacions de
personal al servei de l’Administració de justícia de totes
les unitats, amb la figura del coordinador com a novetat.
Aquest model organitzatiu s’ha d’establir en coordinació
amb la Fiscalia General de l’Estat.
A banda de les anteriors Comissions Mixtes, el Departament de Justícia ha reprès, en data 14 d’abril de 2011, les
reunions del Grup de treball per a l’estudi i la implantació de la nova oficina judicial a Catalunya.
Aquest Grup de treball, integrat per diferents responsables del Departament de Justícia i membres dels diferents
col·lectius implicats en la reforma de l’oficina judicial
(representants de la carrera judicial i de la carrera fiscal,
representants del col·lectiu de secretaris i secretàries judicials i representants del personal al servei de l’Administració de justícia), es va constituir en virtut de la Resolució del conseller de Justícia de 3 de febrer de 2006,
amb l’objecte de realitzar estudis i treballs i avaluar les
propostes sobre el disseny, estructura, organització i funcionament de la nova oficina judicial i establir línies d’actuació coordinades.
Les reunions d’aquest grup de treball, i de les seves subcomissions, van quedar suspeses a primers de 2008, i no
s’han reprès fins a aquest any 2011.
Així doncs, va ser en la reunió del Grup de treball de 14
d’abril de 2011 on es va posar de manifest la necessitat
de reprendre els treballs de les subcomissions del Grup,
per tal de verificar l’adequació del disseny organitzatiu i
funcional de l’oficina judicial a la nova legislació processal, acabar de definir els requeriments informàtics de la
nova oficina, acabar de definir també els indicadors de
qualitat i treballar propostes de protocols i de normes
de servei amb la participació dels secretaris judicials. A
aquest efecte, es va acordar que es treballarien de forma
transversal els tres serveis comuns processals, començant per la jurisdicció civil, i es van designar els membres d’aquesta primera subcomissió.
Durant l’any 2011, s’han dut a terme nou reunions
d’aquesta subcomissió de l’àmbit de la jurisdicció civil,
per estudiar la implantació de la nova oficina judicial 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 procediment (SCOP). Durant aquest
darrer trimestre s’han iniciat les reunions sobre l’especialització concursal dels jutjats mercantils (de la jurisdicció civil).
D’altra banda, el 14 de juliol de 2011 el Departament
de Justícia va dur a terme una reunió sobre la creació
dels serveis comuns dins del marc de la implantació de
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la nova oficina judicial a la província de Tarragona, on
es va tractar la situació dels partits judicials de Tarragona, Reus i el Vendrell. En aquests termes, el secretari coordinador provincial ha presentat, en col·laboració
amb el president de l’Audiència Provincial i del fiscal en
cap, una primera proposta per a la implantació del servei comú processal general i del servei comú processal
d’execució penal al partit judicial de Tarragona, al qual
es va donar prioritat. Per aquest motiu, la proposta sobre
el SCPE Penal ha estat analitzada i informada favorablement pel Departament, amb el compromís del nomenament d’un equip d’actuació prèvia que ha de treballar
amb l’objectiu clar de reduir la pendència.
Així mateix, amb motiu de la propera posada en funcionament d’un nou edifici judicial al partit judicial de Girona, atès que ha estat dissenyat funcionalment per acollir
el nou model d’oficina judicial, es planteja la possibilitat
d’implantar-la als òrgans judicials que s’han de traslladar a aquest nou edifici, motiu pel qual es va realitzar
una primera reunió, el 18 de novembre, on representants
del Departament van tractar de la implantació de la nova
estructura organitzativa amb el president de l’Audiència
Provincial i el secretari coordinador provincial.
Pel que fa a la modernització tecnològica de l’Administració de justícia i el desenvolupament total del sistema
de tramitació processal e-justícia.cat, el Departament de
Justícia està adoptant mesures dirigides cap a la materialització de l’administració electrònica, amb l’objectiu
final d’arribar, en un futur, a l’expedient judicial electrònic en l’oficina judicial, amb el qual s’assolirà una major
eficiència, eficàcia, transparència i proximitat de la justícia al ciutadà.
En concret, s’està desenvolupant un sistema d’informació
per als òrgans judicials que s’ajusta als requeriments de
compatibilitat a tot l’Estat, amb l’objectiu de fer possible
la interoperabilitat de sistemes en la qual es fonamenta el
desenvolupament del programa e-justícia.cat. En aquest
sentit, també es dóna compliment a tots els requeriments
tècnics de les institucions i operadors de l’Administració
de justícia, com per exemple el test de compatibilitat que
requereix el Consell General del Poder Judicial.
Així, en la ja esmentada reunió amb el Ple de la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
la consellera va presentar un estudi preliminar complet i
exhaustiu que conté la situació actual dels sistemes informàtics de l’Administració de justícia i la relació de fins a
132 necessitats funcionals que han de donar resposta als
requeriments tecnològics derivats de la nova oficina judicial, per tal de decidir, de forma consensuada, quines
actuacions serien prioritàries.
D’aquestes 132 necessitats informàtiques se’n pot derivar el desenvolupament i construcció d’entre 200 i 300
mòduls del sistema e-justícia.cat. L’estudi inclou, a més
a més, el càlcul del cost en hores d’anàlisi, disseny, construcció i prova pilot dels mòduls, com també un estudi
de l’impacte i grau d’incidència d’aquestes funcionalitats
en els diferents serveis i unitats de la nova oficina judicial.
El programa e-justícia.cat, que substituirà progressivament l’anterior sistema d’informació Temis 2, serà l’eix
central que donarà suport al canvi organitzatiu per les se-
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ves potencialitats: és més fàcil, flexible, guiat, en un entorn web, preparat per als serveis telemàtics i la signatura electrònica, i conté una col·lecció única de documents.
A més, incrementarà l’eficàcia en la gestió processal amb
la finalitat d’aconseguir l’objectiu de modernitzar l’Administració de justícia i facilitarà que totes les unitats
judicials puguin compartir informació de forma sincronitzada, actual i disponible en temps real.
El nou sistema d’informació es basa en una estructura
de diferents mòduls que l’han d’integrar. El seu caràcter modular permet afrontar el desenvolupament de totes
aquestes aplicacions o mòduls per fases i fa possible un
desplegament progressiu que, ja des de la seva implantació, ha permès millorar la prestació dels serveis al ciutadà i la mateixa gestió processal.
En aquest sentit, entre d’altres, cal destacar alguns dels
mòduls que ja s’han implantat o bé es troben en fase de
prova:
– RiR (mòdul de registre i repartiment)
– TTA (mòdul de tramitació telemàtica d’assumptes)

Cal esmentar també que, a petició del CGPJ, s’ha realitzat una prova per establir un servei de comunicacions
segures entre els òrgans judicials i els centres penitenciaris de Catalunya.
D’altra banda, el Departament ha iniciat els tràmits per
a la renovació del maquinari, que no s’havia realitzat des
del període 2004-2005, en què es va dur a terme un pla
de modernització. Aquesta actuació ja ha estat comunicada al president del TSJC i s’ha fet constar que comporta el subministrament de nous ordinadors de sobretaula
i ordinadors portàtils, la renovació de totes les impressores de gran i petit volum, i que s’ampliarà a 1GB la
memòria d’aquells ordinadors que no es puguin renovar,
per millorar-ne el rendiment.
Per tant, la previsió del Departament de Justícia és desenvolupar totalment el sistema de tramitació processal
e-justícia.cat, progressivament i juntament amb la revisió i finalització del disseny i l’organització de la nova
oficina judicial, atès que cal desenvolupar-los alhora.
Així mateix, aquest sistema ha de permetre generalitzar
progressivament l’expedient electrònic, amb totes les garanties de seguretat en el tractament de la informació.

– 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)
Actualment s’està duent a terme una prova pilot dels mòduls que integren la gestió processal dintre del sistema
e-justícia.cat en el Jutjat de Primera Instància número 37
de Barcelona. Aquesta prova pilot comporta el test de
més de 20 mòduls que han de permetre la implantació
progressiva de l’expedient judicial electrònic.
La prova pilot, iniciada el mes de febrer de 2011, ha comportat, per una part, les parametritzacions i validacions
tècniques dutes a terme per l’àrea TIC del Departament,
i per una altra, les comprovacions i validacions funcionals executades de forma conjunta entre el personal del
mateix òrgan judicial i els tècnics de la Direcció General
de Modernització de l’Administració de Justícia.
De forma paral·lela, i en coordinació amb el CGPJ, s’ha
executat una prova pilot per a la transmissió telemàtica d’exhorts des del Jutjat de Primera Instància número
37 de Barcelona a altres òrgans judicials de la resta de
l’Estat.
A més, s’està duent a terme la formació i tutoria de tots
els usuaris del jutjat, que es preveu que finalitzarà al final d’aquest any. A partir del gener s’iniciarà la valoració
de la prova pilot, el resultat de la qual determinarà l’inici
de l’entrada en producció dels esmentats mòduls, prevista per al final del març de 2012.
Aquesta entrada en producció de l’e-justícia.cat per a la
gestió processal suposarà la substitució efectiva de l’antic sistema TEMIS 2. Això significa que el Jutjat núm.
37, malgrat que a l’inici pugui seguir treballant en format
paper, estarà tècnicament i funcionalment preparat per
optar a treballar entorn de l’expedient judicial electrònic.
Si l’entrada en producció del jutjat 37 resulta positiva, és
prevista la implantació durant el 2012 de dos jutjats més
de civil de la ciutat de Barcelona.
4.50.02.
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Pel que fa a l’elaboració de la relació de llocs de treball
(RLT) dels cossos de gestió processal, tramitació processal i auxili judicial que ha de permetre implantar l’oficina judicial, la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ)
s’hi refereix en el seu article 521.1, quan estableix que
l’ordenació del personal i la seva integració en les diferents unitats que conformen l’estructura de les oficines
judicials es realitzarà a través de l’RLT que s’aprovi i
que, en tot cas, serà pública.
La LOPJ fonamenta l’ordenació del personal a la nova
oficina judicial en l’RLT, com a instrument tècnic que
exterioritza la potestat d’autoorganització de les entitats
públiques respecte a l’ordenació del seu personal. Té una
doble funció: en primer lloc, de caràcter organitzatiu,
que completa l’estructura determinada per les normes
d’organització i concreta els requisits per a la provisió
dels llocs de treball i, en segon lloc, de recursos humans,
que suposa la descripció i valoració de cara a la seva provisió.
L’RLT serà, doncs, un instrument cabdal, ja que farà
possible modernitzar l’Administració de justícia a Catalunya per mitjà d’un nou model organitzatiu i passar de
l’actual situació, on la plantilla és l’element ordenador
dels efectius que s’adscriuen als jutjats, sense diferenciació de tasques dins dels cossos, a l’organització del personal mitjançant l’adscripció als diferents llocs de treball en funció dels diferents perfils professionals que es
concretin per donar resposta a les tasques que s’hagin de
realitzar a cadascun, dins de les unitats que conformaran
l’estructura de les oficines judicials a l’RLT.
S’ha de destacar també que permetrà avançar cap a un
nou escenari on tindrà cabuda la concreció de diferents
perfils professionals en virtut de les tasques que s’hauran
de realitzar, amb una veritable possibilitat de carrera,
tant vertical com horitzontal. L’ordenació del personal
per mitjà de l’RLT comportarà una redistribució, però no
una reducció, dels efectius globals.
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La LOPJ fa una regulació genèrica de l’RLT, ja que només determina els requisits mínims i la forma d’aprovació i modificació.
Definir els llocs, dissenyar l’estructura orgànica i determinar la dotació de recursos humans de les unitats són,
en essència, els passos que s’han seguit per elaborar una
RLT. En concret, en la definició del perfil funcional dels
llocs i del perfil professional del personal que els proveeixi, resideix l’element substancial de la relació de llocs
com a instrument d’ordenació de l’activitat professional.
Un cop definits els llocs i les funcions a desenvolupar
i els perfils professionals dels llocs singulars o grups
de llocs de treball, cal concretar l’estructura retributiva
d’aquests en quant al complement específic, per retri
buir els diferents factors i elements associats als llocs de
treball, com són la competència per valorar el conjunt
de coneixements, experiència i habilitats requerits per
desenvolupar el lloc, amb independència de com s’han
adquirit els coneixements, la responsabilitat que s’està
assumint, el grau d’autonomia per a la resolució de problemes i l’exercici de comandament d’equips de persones. La incidència d’un o diversos factors en un determinat lloc de treball en permet la classificació amb un dels
diferents tipus de complements.
Cal concretar també els mèrits que es consideren convenients per desenvolupar les tasques assignades a determinats llocs de treball aplicant els criteris d’experiència,
titulació i formació contínua.
La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, d’acord amb el model organitzatiu previst en el
Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre l’estructura
i l’organització de l’oficina judicial a Catalunya, i un cop
revisat l’estudi de càrregues de treball de les oficines judicials a Catalunya, és a punt d’enllestir el Projecte de
relació de llocs de treball, que és previst que es lliuri als
sindicats abans de finalitzar l’any, per tal de negociar-lo.
Un cop aprovada l’RLT, de manera gradual s’anirà adaptant als respectius partits on s’implantarà la nova oficina
judicial, i s’haurà de procedir a l’acoblament dels funcionaris amb destinació definitiva a Catalunya als nous
llocs de treball resultants de la nova estructura de l’oficina judicial, d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria quarta de la Llei orgànica 19/2003, per la qual
es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i d’acord amb els criteris continguts en les
bases que s’estableixin per als processos d’acoblament,
els quals també es negociaran amb les organitzacions
sindicals presents a la Mesa de negociació de l’Administració de justícia.
En tot cas, s’hauran de fer els processos que s’indiquen
a continuació:
1. Convocatòria de procediments de lliure designació
Per a aquells llocs que s’estableixi a la relació de llocs
de treball que s’han de proveir mitjançant aquest sistema. D’acord amb el que preveu la disposició transitòria
quarta de la LO19/2003, els concursos per proveir llocs
de lliure designació es poden convocar per a l’àmbit de
tota Catalunya i poden participar-hi tots els funcionaris
destinats a Catalunya. Un cop resolta la convocatòria, els
4.50.02.
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funcionaris que accedeixin a aquests llocs tindran caràcter definitiu.
De conformitat amb l’article 56.3 del Reial decret
1451/2005, en el procediment de lliure designació, l’òrgan competent valorarà la idoneïtat dels candidats en
relació amb els requisits exigits per al desenvolupament
del lloc de treball.
2. Convocatòria de concursos específics
Per a aquells llocs que s’estableixi a la relació de llocs
de treball que s’han de proveir mitjançant aquest sistema (llocs singularitzats). D’acord amb el que preveu la
disposició transitòria quarta de la LO19/2003, els concursos per proveir llocs singularitzats es poden convocar
per l’àmbit de tot Catalunya i poden participar-hi tots els
funcionaris destinats a Catalunya. Un cop resolta la convocatòria, els funcionaris que accedeixin a aquests llocs
tindran caràcter definitiu.
3. Confirmació dels funcionaris en els llocs de treball que
venen desenvolupant
L’apartat a) de la disposició transitòria primera del RD
1451/2005, estableix que és procedent, dins el procés
d’acoblament, la confirmació dels funcionaris en els
llocs de treball que estiguin desenvolupant. Aquesta opció escau per als funcionaris que ocupen llocs de treball
en centres de destinació que no experimentin canvis organitzatius, i no s’hi produeix amortització ni supressió
de llocs de treball: servei comú de notificacions, deganats, Registre Civil Únic de Barcelona, fiscalies, IMLC,
jutjats de pau, oficines d’atenció al ciutadà, unitats processals de suport directe, el Deganat i la informàtica del
Jutjat de Guàrdia de Barcelona, Secretaria de Govern,
secretaries de l’Audiència Provincial, oficines del jurat
i jutjats de violència sobre la dona (específics i mixtes
amb funcions de VIDO).
4. Redistribució d’efectius
Finalitzats els procediments de lliure designació, els
concursos específics i de confirmació de llocs de treball,
els funcionaris que no hagin obtingut plaça i tinguin
destinació definitiva a l’oficina judicial on es realitzi el
procés d’acoblament a la relació de llocs de treball, podran participar de forma voluntària en el procediment de
redistribució d’efectius.
5. Procés de reassignació forçosa (art 67 RD 1451/2005)
Els funcionaris que no hagin obtingut plaça o bé no hagin participat en cap dels processos de mobilitat voluntària esmentats anteriorment, seran assignats mitjançant
un procés de reassignació forçosa a aquells llocs de treball que no hagin estat coberts, dins l’oficina judicial.
6. Adscripció provisional de places vacants
Si, un cop finalitzat el procés d’acoblament, resten vacants no cobertes per titulars, es podran ocupar amb
caràcter provisional d’acord amb el següent ordre de prelació:
1. Funcionaris en adscripció provisional al partit judicial.
2. Funcionaris en comissió de serveis.
3. Funcionaris interins.
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Dins de l’ordre de prelació, tindran preferència els funcionaris més antics a l’oficina judicial i, si s’escau, d’acord
amb l’ordre jurisdiccional. En cas d’empat, es dirimirà pels criteris previstos a les bases que s’aprovaran a
aquest fi.
El Departament de Justícia està treballant en el catàleg
de llocs de treball que ha de complementar la RLT i que
defineix les funcions tant dels llocs base de l’oficina judicial com dels llocs de comandament i de responsable
que s’han definit per a cada tipus de servei comú processal. Aquest catàleg defineix també els diferents perfils
professionals, l’experiència i la formació específica que
han de reunir els candidats per ocupar els llocs de treball
singularitzats.
A banda d’aquests manuals, també s’hauran de treballar
les circulars i instruccions de caràcter organitzatiu a què
es refereix l’article 9.2 del Decret 169/2010, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya, i que
han de definir i delimitar el contingut funcional de cada
servei comú processal i els seus procediments operatius.
Aquestes instruccions o circulars seran elaborades pel
Departament de justícia amb la participació dels col·
lectius afectats, en el si de grups de treball i comissions.
Finalment, el Departament col·laborarà amb el col·lectiu
de secretaris judicials per tal d’impulsar els protocols
d’actuació dels procediments, que han d’elaborar els secretaris coordinadors provincials i han de ser aprovats
per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Barcelona, 9 de desembre de 2011
M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Moció 35/IX,
sobre el foment del transport públic
Tram. 390-00035/09

implantació del sistema tarifari integrat en el conjunt
de serveis de transport de Catalunya per a la qual cosa
resulta imprescindible la consolidació i potenciació dels
consorcis de transport públic com a ens gestors d’aquest
procés d’integració tarifària. En aquest sentit, el Govern
ha garantit i preveu garantir en el futur les aportacions
econòmiques adients per tal de garantir el correcte desenvolupament de les activitats d’aquests consorcis tenint
en compte la realitat econòmica del país i la necessitat
de garantir l’estabilitat pressupostària, de forma que es
pugui dur a terme la progressiva extensió de la integració
tarifària al conjunt del territori de Catalunya.
Amb aquest mateix marc de treball de potenciació de
la xarxa de transport públic el Govern manté els instruments de col·laboració amb les administracions locals
per tal de garantir una explotació coordinada dels serveis
de transport urbà i interurbà de forma que es millora la
eficiència aportacions realitzades per cada administració
en el marc de les seves competències.
En el marc d’aquesta col·laboració el Govern manté diversos convenis tant amb consells comarcals com amb
diversos Ajuntaments per a la potenciació de la xarxa de
transport públic en els seus respectius territoris.
Pel que fa a les aportacions a les empreses privades concessionàries que gestionen els serveis de transport públic
de viatgers per carretera, el Govern mantindrà, d’acord
amb el previst a la normativa comunitària, la compensació econòmica de les obligacions de servei públic imposades a les dites empreses concessionàries mitjançant
la formalització de contractes programa on es contenen
aquells serveis de transport que pel seu interès social
resulta necessari mantenir per a garantir una adequada
cobertura de la xarxa de transport públic en el conjunt
del territori.
L’informe que establirà la programació d’execució de la
línia 9 del metro de Barcelona resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries que determini el pressupost
2012 de la Generalitat de Catalunya.
La important xifra del cost total de la L9 que resulta
fruit de la política de concessionar obra, i que arriba als
16.000 MEUR, condiciona de gran manera les possibilitats de finançament de l’obra.

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 35114 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 390-00035/09
Sobre: Control compliment de la Moció 35/IX, sobre el
foment del transport públic
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 compliment a la Moció 35/IX, sobre el foment del transport
públic (núm. de tram. 390-00035/09), us informo del
següent:
En primer lloc una de les línies estratègiques del Govern és la potenciació del transport públic de forma que
un dels instruments per a assolir aquest objectiu és la
4.50.02.
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Pel que fa a la línia R8 de Rodalies de Catalunya, aquesta va entrar en servei el 26 de juny de 2010. Segons els
aforaments realitzats a començaments de novembre,
transporta en promig unes 2.500 persones/dia i els trens
tenen una ocupació mitjana de 45 viatgers en la secció
de més càrrega. Amb aquestes xifres, positives però encara incipients, el lògic és plantejar un escenari de lenta
progressivitat en l’augment de l’oferta ferroviària al corredor que el Govern estudiarà.
Quant a les millores infraestructurals, el Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías de Barcelona 20082015 del Ministeri de Foment, recull els següents projectes:
– Capítol 7.2. Programa de Nous Intercanviadors: construcció d’un nou intercanviador, localitzat en Barberà/
Cerdanyola, que connectarà les línies R4/R8, amb una
inversió prevista de 50 milions d’euros.
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– Capítol 7.3. Programa de Noves Estacions: construcció
d’una nova estació en la línia R8 a Santa Perpètua, amb
una inversió prevista de 7 milions d’euros.
Tots dos projectes estan actualment en redacció i des del
Departament de Territori i Sostenibilitat es vetlla pel seu
impuls.

Núm. 207

Pròrroga apartat c: d’acord amb els articles 94 i 140.3
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15
dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
el 24 de febrer de 2012, a les 09:30 h.

Respecte a l’estació de Baricentro, caldrà analitzar detingudament en el marc de la redacció del projecte de
l’intercanviador de Barberà/Cerdanyola les implicacions
tècniques de la posada en funcionament d’aquest.

Pròrroga apartat i: d’acord amb els articles 94 i 140.3
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15
dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
el 30 de gener de 2012, a les 09:30 h.

Finalment, pel que fa a la connexió del municipi de Ripollet a la xarxa ferroviària, el Pla Director d’infraestructures 2011-2020 de la regió metropolitana de Barcelona
que està redactant actualment l’Autoritat del Transport
Metropolità hi plantejarà una solució.

Pròrroga resta d’apartats: d’acord amb els articles 94 i
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga
de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual
finirà el 10 d’abril de 2012, a les 09:30 h.

Barcelona, 7 de desembre de 2011

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.12.2011.

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 47/IX,
sobre les relacions i els compromisos institucionals amb els ajuntaments

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Tram. 390-00047/09

Sol·licitud de pròrroga

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de les Polítiques de Joventut amb el
conseller d’Empresa i Ocupació sobre les
polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Reg. 32413 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

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

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la moció amb número de
tramitació 390-00047/09, Moció 47/IX, sobre les relacions i el compromisos institucionals amb els ajuntaments,
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Joana Ortega i Alemany

Tram. 354-00102/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista,
José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari
Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, sessió del 07.12.2011.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Governació i Relacions Institucionals (reg. 32413).
Pròrroga apartats a i b: d’acord amb els articles 94 i
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga
de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual
finirà el 21 de febrer de 2012, a les 09:30 h.
4.53.03.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5, del
14.12.2011 (DSPC-C 201).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de les Polítiques de Joventut amb el
conseller de Benestar Social i Família sobre
les polítiques de joventut per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director
del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració
perquè informi sobre els paràmetres sociològics emprats per als qüestionaris sobre
immigració

Tram. 354-00103/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista,
José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari
Ciutadans (reg. 32764).

Núm. 207

Tram. 356-00148/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió núm. 14, tinguda el 13.12.2011
(DSPC-C 196).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, sessió del 07.12.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè presenti els resultats que ha obtingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013
i plantegi els objectius de present i de futur de la fundació per a l’accés a l’ocupació
dels grups socials més desfavorits

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5, del
14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00252/09

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les mesures previstes amb relació als desocupats
que perdran la cobertura econòmica els
propers mesos

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 30710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, sessió del 07.12.2011.

Tram. 354-00105/09

Sol·licitud de compareixença de representants d’Autònoms Pimec davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la trajectòria de l’organització

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 34831).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació,
sessió del 07.12.2011.

Tram. 356-00254/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència (reg. 32519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, sessió del 07.12.2011.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de representants de Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de les
Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre els
costos de l’energia fotovoltaica i la competitivitat de les instal·lacions individuals

Núm. 207

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la situació dels autònoms
Tram. 356-00257/09

Sol·licitud

Tram. 356-00255/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència (reg. 32520).

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado,
del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Laura Massana Mas,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran Arrué, del
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 32522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, sessió del 07.12.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, sessió del 07.12.2011.
Sol·licitud de compareixença del director
general d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les
iniciatives en matèria de foment de l’emprenedoria i el treball autònom juvenil

Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions Obreres,
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè informin sobre l’estat d’aplicació del
Decret 18/2010, d’aplicació a Catalunya de
l’Estatut del treball autònom

Tram. 356-00260/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Gerard M. Figueras i Albà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 32742).

Tram. 356-00256/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència (reg. 32521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, sessió del 07.12.2011.
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Sol·licitud de compareixença del director
general d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma ILP Aturem l’Atur
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Tram. 356-00262/09

Tram. 356-00264/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.
Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Onion davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè
informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Sol·licitud

Sol·licitud

Tram. 356-00265/09

Tram. 356-00263/09

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.
Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.05.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
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Sol·licitud de compareixença de Carles Jiménez i Morera, president de la Jove Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia,
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00266/09

Sol·licitud de compareixença de May Jané
Cerdans, creadora de Comfort&Joy, davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut
perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Núm. 207

Tram. 356-00268/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de Víctor Giné
Roger, director de Group MC, davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè
informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença de Fernando
Páramo Gómez, membre del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona, davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Tram. 356-00267/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.
4.53.05.

Tram. 356-00269/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut
perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 356-00271/09

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença del secretari
general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè
informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 356-00270/09

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença del secretari
de Polítiques Educatives davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit
de la formació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 356-00272/09

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de la
formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Núm. 207

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00273/09

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00275/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud de compareixença del director
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les
polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut perquè informi sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de la
formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Tram. 356-00274/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.
4.53.05.

Tram. 356-00276/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-
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Sol·licitud de compareixença del director
general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial davant la
Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00278/09

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d’Ensenyament
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de la formació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00277/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença del secretari
d’Universitats i Recerca davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut en l’àmbit
de la universitat per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 356-00279/09

Sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del secretari
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè
informi sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

Núm. 207

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00280/09

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Agència Catalana de la Joventut
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informin sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’habitatge per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00282/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud de compareixença de responsables de la Borsa Jove d’Habitatge davant la
Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informin sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Sol·licitud de compareixença del director
general de Joventut davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut perquè informi
sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la Llei 33/2010, de polítiques de
joventut

Tram. 356-00281/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.
4.53.05.

Tram. 356-00283/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca,
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-

Informació

62

19 de desembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32764).

4.53.10.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Núm. 207

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa
i Ocupació sobre el nou model de telecomunicacions i el nou model de provisió dels
serveis de tecnologies de la informació i la
comunicació de la Generalitat

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 355-00057/09

Substanciació
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Rural de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè exposi l’impuls de línies de
treball per a la gent jove dels territoris rurals

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, del 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Tram. 356-00286/09

Sessió informativa de la Comissió de les Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que
siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Sol·licitud

Sol·licitud: Gerard M. Figueras i Albà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 32776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 355-00074/09

Acord de tenir la sessió informativa
Sol·licitud de compareixença del director
general d’eyeOS davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la
seva experiència com a jove emprenedor

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5, del
14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 356-00304/09

Sol·licitud
Sessió informativa de la Comissió de les
Polítiques de Joventut amb el conseller de
Benestar Social i Família sobre les polítiques de joventut per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 34885).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de
Joventut, sessió del 07.12.2011.

Tram. 355-00075/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.10.

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 5, del
14.12.2011 (DSPC-C 201).
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Núm. 207

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya

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

Tram. 353-00220/09

Substanciació
Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de
Catalunya

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Tram. 353-00217/09

Substanciació
Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Tram. 353-00222/09

Substanciació
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 Catalunya

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Compareixença d’una representació de la
Unió General de Treballadors amb relació al
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària
de Catalunya

Tram. 353-00218/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Tram. 353-00223/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).
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

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària
de Catalunya

Tram. 353-00219/09

Substanciació

Tram. 353-00224/09

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

4.53.15.
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Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya

Núm. 207

Compareixença de representants del Moviment Mundial a favor de la Infància davant
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la tasca feta des de
l’establiment de la seva seu mundial a Catalunya

Tram. 353-00225/09

Substanciació

Tram. 357-00125/09

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, del 13.12.2011
(DSPC-C 196).
Compareixença d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya

Compareixença d’una representació de la
Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
per a informar sobre les seves iniciatives i el
seu pla d’actuació

Tram. 353-00226/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Tram. 357-00156/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, del 14.12.2011 (DSPC-C 197).
Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat
pressupostària de Catalunya

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

Tram. 353-00227/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, del 14.12.2011
(DSPC-C 200).

Tram. 357-00176/09

Substanciació

Compareixença de representants de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia per a
informar sobre la mediació com a instrument per a la resolució de conflictes

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, del 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Tram. 357-00038/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió
de Justícia, del 15.12.2011 (DSPC-C 202).

4.53.15.
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Compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Núm. 207

Compareixença d’una representació de la
Xarxa Onion davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les
polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00218/09

Tram. 357-00215/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Substanciació
Compareixença de Carles Jiménez i Morera,
president de la Jove Confraria del Cava de
Sant Sadurní d’Anoia, davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Polítiques de Joventut, del 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença d’una representació del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Tram. 357-00219/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 357-00216/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Compareixença de Víctor Giné Roger, director de Group MC, davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut per a informar sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença d’una representació de la
Plataforma ILP Aturem l’Atur davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a
informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre
les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Tram. 357-00220/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Tram. 357-00217/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.15.
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Núm. 207

Compareixença de May Jané Cerdans, creadora de Comfort&Joy, davant la Comissió
de les Polítiques de Joventut per a informar
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit
de l’ocupació per a estudiar i debatre les
mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Compareixença de la secretària d’Ocupació
i Relacions Laborals davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Tram. 357-00221/09

Tram. 357-00224/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença de Fernando Páramo Gómez,
membre del Consell Assessor de la Jove
Cambra d’Empresaris de Barcelona, davant
la Comissió de les Polítiques de Joventut per
a informar sobre les polítiques de joventut
en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

Compareixença del secretari de Polítiques
Educatives davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les
polítiques de joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00225/09

Tram. 357-00222/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença del secretari general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut per a informar sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Compareixença d’una representació de la
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de la formació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Tram. 357-00223/09

Tram. 357-00226/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).
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Compareixença del director de l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que
siguin més adequades i que tinguin el màxim consens

Núm. 207

Compareixença de la secretària general del
Departament d’Ensenyament davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a
informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00230/09

Tram. 357-00227/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de la
formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens

Compareixença de representants de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió de les Polítiques de
Joventut per a informar sobre les polítiques
de joventut en l’àmbit de la formació per a
estudiar i debatre les mesures polítiques
que siguin més adequades i que tinguin el
màxim consens

Tram. 357-00231/09

Tram. 357-00228/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença del secretari d’Universitats
i Recerca davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les
polítiques de joventut en l’àmbit de la universitat per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya
davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de
joventut en l’àmbit de la formació per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i que tinguin el màxim
consens

Tram. 357-00232/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00229/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).
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Compareixença del secretari d’Habitatge
i Millora Urbana davant la Comissió de les
Polítiques de Joventut per a informar sobre
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures
polítiques que siguin més adequades i que
tinguin el màxim consens

Compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de les Polítiques
de Joventut per a informar sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la Llei
33/2010, de polítiques de joventut

Tram. 357-00233/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença de responsables de la Borsa Jove d’Habitatge davant la Comissió de
les Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de
l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més adequades i
que tinguin el màxim consens
Tram. 357-00234/09

Tram. 357-00236/09

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença del director general d’eyeOS
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la seva experiència
com a jove emprenedor
Tram. 357-00237/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Compareixença de representants de l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de les Polítiques de Joventut per a
informar sobre les polítiques de joventut en
l’àmbit de l’habitatge per a estudiar i debatre les mesures polítiques que siguin més
adequades i que tinguin el màxim consens

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Polítiques de Joventut, del 14.12.2011 (DSPC-C 201).

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Tram. 357-00235/09

Sessió plenària núm. 22

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 5,
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 201).

Convocada per al dia 21 de desembre de 2011

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco
a la sessió següent del:
Ple del Parlament
21 de desembre de 2011
10.00 h
Saló de sessions

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el
dia 21 de desembre, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 23400024/09. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i
4.55.15.
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votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC
196, 58).
3. Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació. Tram. 200-00008/09. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 206, 3).
4. Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa. Tram. 200-00009/09. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 205, 3).
5. Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica.
Tram. 200-00010/09. Comissió d’Empresa i Ocupació.
Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen:
BOPC 204, 3).
6. Projecte de llei de modificació de la Llei 12/2010, del
19 de maig, del Consell de Governs Locals. Tram. 20000016/09. Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 196, 33).
7. Interpel·lació al Govern sobre la política per a mitigar
el canvi climàtic. Tram. 300-00101/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

Núm. 207

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia. Tram. 30200087/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures econòmiques. Tram. 302-00088/09. Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a les persones amb discapacitat.
Tram. 302-00089/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el suport a la internacionalització de l’empresa catalana.
Tram. 302-00090/09. Sergi de los Ríos i Martínez, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

8. Interpel·lació al Govern sobre les accions per a lluitar contra la pobresa. Tram. 300-00103/09. Pere Bosch
Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Substanciació.

4.70.

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

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis
penitenciaris. Tram. 300-00100/09. Grup Parlamentari
Socialista. Substanciació.

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram.
300-00099/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència. Substanciació.
Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2010

11. Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica.
Tram. 300-00102/09. Joan Boada Masoliver, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

Tram. 334-00043/09

Presentació

12. Interpel·lació al Govern sobre la concreció de les
mesures de retallades i d’augment de taxes anunciades
pel president del Govern. Tram. 300-00105/09. Subgrup
Parlamentari Ciutadans. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la política d’incompliments en matèria econòmica i financera del Govern de
l’Estat. Tram. 300-00104/09. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb relació
a l’ocupació i els emprenedors. Tram. 300-00106/09. Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la
Generalitat. Tram. 300-00107/09. Juan Milián Querol,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política d’habitatge. Tram. 302-00086/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
4.70.05.

Fiscalia Superior de Catalunya
Reg. 32359 / Coneixement i tramesa a la Comissió
de Justícia: Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la presidenta del Parlament
M. Hble. Senyora:
En compliment del que disposa l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, us trameto adjunt un exemplar, en suport
informàtic, de la Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya, corresponent a l’any 2010.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
La fiscal superior
Teresa Compte Massachs
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya corresponent al 2010

4.95.
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ALTRES INFORMACIONS

Tram. 334-00044/09

Presentació

Credencial del diputat Jordi Roca Mas

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Reg. 34879 / Coneixement i tramesa a la Comissió
de Justícia: Mesa del Parlament, 13.12.2011

Presentació
Reg. 35152 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 13.12.2011

A la presidenta del Parlament
Excma. Sra.:

Credencial de diputado autonómico

Us faig arribar la memòria de l’any 2010 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre l’estat i el funcionament de l’Administració de Justícia a Catalunya, en
format electrònic perquè en tingueu coneixement.

Don Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado autonómico del
Parlamento de Cataluña

Atentament,

Don Jordi Roca Mas

Barcelona, 2 de desembre de 2011
Miguel Ángel Gimeno Jubero
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.

por estar incluído en la lista de candidatos presentada
por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de
28 de noviembre de 2010, en sustitución, por renuncia,
de Don Juan Bertomeu i Bertomeu.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente en Madrid, a 5 de diciembre
de 2011.
Antonio Martín Valverde
Presidente de la Junta Electoral Central

ALTRES COMUNICACIONS

Informe específic del pluralisme en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions generals del 2011 i valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00016/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 32546 / Coneixement i tramesa a la
Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals:
Mesa del Parlament, 13.12.2011

A la presidenta del Parlament
Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les
eleccions generals 2011, del 4 al 18 de novembre de 2011.
Així mateix us trametem la Valoració del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 29
de novembre de 2011) perquè en tingueu coneixement i
als efectes oportuns.
Ben cordialment,
Ramon Font Bové
Barcelona, 30 de novembre de 2011
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.
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