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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 389/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la possibilitat de construir un vial paral·lel a l’eix Transver-
sal des de la sortida de Calldetenes fins al polígon industrial 
La Quintana, de Sant Julià de Vilatorta
Tram. 250-00405/09 i 250-00537/09
Adopció p. 7

Resolució 390/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè 
dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09 i 250-00507/09
Adopció p. 7

Resolució 391/IX del Parlament de Catalu nya, sobre 
la dotació pressupostària a l’Agèn cia Catalana de l’Aigua 
per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu 
Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00488/09
Adopció p. 8

Resolució 392/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 250-00497/09
Adopció p. 8

Resolució 393/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls de l’acció del servei d’informació i assessorament 
sobre el deute hipotecari, Ofideute, i la seva col·laboració 
amb els ens locals i les entitats financeres
Tram. 250-00503/09
Adopció p. 8

Resolució 394/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del 
Penedès i sobre la coordinació de les línies 4 i 8 a l’intercan-
viador de Martorell
Tram. 250-00504/09
Adopció p. 9

Resolució 395/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment del servei de tren de la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00520/09
Adopció p. 9

Resolució 396/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment del personal ferroviari a l’estació de tren 
de Móra la Nova
Tram. 250-00524/09
Adopció p. 9

Resolució 397/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Cantallops i dels col·lectors corresponents a Cantallops sud, 
a Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00551/09
Adopció p. 10

Resolució 398/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’adopció de mesures per a mantenir la base operativa 
de la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
Tram. 250-00553/09
Adopció p. 10

Resolució 399/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el requeriment a Ryanair perquè compleixi l’acord per a 
operar des de l’aeroport de Reus i sobre la posada en marxa 
d’un pla de captació de rutes aèries
Tram. 250-00555/09
Adopció p. 10

1.15. Mocions

Moció 56/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política d’habitatge
Tram. 302-00086/09
Aprovació p. 11

Moció 57/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00087/09
Aprovació p. 11

Moció 58/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures d’ajust econòmic
Tram. 302-00088/09
Aprovació p. 12

Moció 59/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 302-00089/09
Aprovació p. 12

Moció 60/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
suport a la internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 302-00090/09
Aprovació p. 13

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2011, referent al Consell Comarcal del Segrià, correspo-
nent al 2008
Tram. 258-00017/09
Coneixement de l’Informe p. 14

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2011, referent a l’Ajuntament de Borredà (Berguedà), cor-
responent al 2008 i el 2009
Tram. 258-00018/09
Coneixement de l’Informe p. 14

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2011, referent al Consell Comarcal del Baix Camp, cor-
responent al 2008
Tram. 258-00019/09
Coneixement de l’Informe p. 14
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableixen les normes de participació i difusió 
aplicables a Horitzó 2020, Programa marc d’investigació i 
innovació (2014-2020)
Tram. 295-00122/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell per la qual s’estableix el 
programa específic pel qual s’executa Horitzó 2020, Progra-
ma marc d’investigació i innovació (2014-2020)
Tram. 295-00123/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre les orientacions de la Unió per al desenvolupa-
ment de la Xarxa Transeuropea de Transport
Tram. 295-00125/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a normes comunes per a l’assignació de franges 
horàries als aeroports de la Unió Europea (refosa)
Tram. 295-00126/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa per a la competitivi-
tat de les empreses i per a les petites i mitjanes empreses 
(2014-2020)
Tram. 295-00127/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 2006/43/CE, relativa a l’audi-
toria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats
Tram. 295-00128/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 294/2008, de creació 
de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia
Tram. 295-00129/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els requisits específics per a l’auditoria legal de les 
entitats d’interès públic
Tram. 295-00132/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’establiment i l’explotació dels sistemes euro-
peus de radionavegació per satèl·lit
Tram. 295-00135/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu als serveis d’assistència de terra als aeroports de 
la Unió i pel qual es deroga la Directiva 96/67/CE del Consell
Tram. 295-00136/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’establiment de normes i procediments amb re-
lació a la introducció de restriccions operatives relacionades 
amb el soroll als aeroports de la Unió dins un enfocament 
equilibrat i que deroga la Directiva 2002/30/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell
Tram. 295-00137/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell sobre el reforçament de la supervisió econòmica i 
pressupostària dels estats membres l’estabilitat financera 
dels quals dins la zona de l’euro experimenta o corre el risc 
d’experimentar dificultats greus
Tram. 295-00138/09
Coneixement de la proposta p. 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el nivell sonor dels vehicles de motor
Tram. 295-00139/09
Coneixement de la proposta p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad minis-
trativa
Tram. 200-00009/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 205) p. 16

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 200-00019/09
Esmenes a la totalitat p. 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei del codi ètic de la policia de Ca-
talunya
Tram. 202-00071/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 30

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

3.10.10. Control dels decrets llei

Control del Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, 
de mesures urgents en matèria de tresoreria
Tram. 203-00003/09
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 30
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 32

Control del Decret llei 4/2011, del 20 de desem-
bre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària
Tram. 203-00004/09
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 32
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 33

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la determinació dels 
municipis de l’Anoia que formen part de l’àmbit funcional del 
Penedès
Tram. 250-00676/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00679/09
Esmenes presentades p. 34
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Proposta de resolució sobre la presència d’especia-
listes en geologia als equips tècnics de GISA
Tram. 250-00683/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
d’autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’acreditació pel Grup 
Ficosa del canvi de condicions que justifica l’incompliment 
dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
subministrament d’aigua potable a l’Argentera per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 250-00699/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre les mesures per a afa-
vorir la construcció de la variant d’Olot entre les carreteres 
C-152 i N-260
Tram. 250-00703/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el finiment de les obres 
de la variant de Vallirana
Tram. 250-00705/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la presentació del ca-
lendari d’execució de la segona fase de la ronda Sud d’Igua-
lada
Tram. 250-00708/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la freqüència de pas 
dels autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Igualada i 
Vilafranca del Penedès i la instal·lació de marquesines a les 
parades de Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres d’accessibilitat de l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00712/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del projecte de l’eix Transversal Ferroviari i la connexió d’a-
quest eix amb el port de Barcelona
Tram. 250-00713/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de la finca ocupada pels residus de l’empresa 
Massó i Carol, a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00714/09
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la implantació del sis-
tema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Ber-
guedà
Tram. 250-00720/09
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al finan-
çament de les obres de soterrament de la línia ferroviària en 
aquest municipi i sobre el finançament i la licitació d’aques-
tes obres per part del Govern de l’Estat
Tram. 250-00799/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’aprovació de la cata-
logació del vial d’accés a Castellnou de Bages com a carre-
tera, el traspàs a la Diputació de Barcelona i la incorporació 
d’una partida en els pressupostos del 2012 per al seu man-
teniment
Tram. 250-00800/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre les accions per a asse-
gurar l’exercici del dret a emprar el català en les institucions 
judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
Tram. 250-00803/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el concert de places 
en el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència 
de Gent Gran de Pinell de Brai per al 2013
Tram. 250-00805/09
Presentació p. 43

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la 
Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la 
Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el programa Europa Creativa
Tram. 295-00140/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es crea «Erasmus per a tots», el programa 
d’educació, formació, joventut i esport de la Unió
Tram. 295-00141/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 43

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 2014-2020
Tram. 295-00142/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa de justícia per al període 
2014-2020
Tram. 295-00143/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Consell relativa a la protecció 
consular dels ciutadans de la Unió en països estrangers
Tram. 295-00144/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de reglament del Consell pel qual s’estableix el pro-
grama «Europa amb els ciutadans» per al període 2014-2020
Tram. 295-00145/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre estadístiques demogràfiques europees
Tram. 295-00146/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es concedeix un ajut macrofinancer a la Repúbli-
ca del Kirguizistan
Tram. 295-00147/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 44

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 73/IX, 
sobre la licitació del tram de la carretera C-14 entre Organyà 
i Montan de Tost
Tram. 290-00065/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 80/IX, sobre 
el sistema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 290-00072/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 81/IX, sobre 
el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfar-
ràs, a les carreteres C-53 i C-26
Tram. 290-00073/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 159/IX, sobre 
la cobertura dels nous canals de Televisió de Catalunya
Tram. 290-00149/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 169/IX, sobre 
el programa «La sardana a l’escola»
Tram. 290-00155/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 172/IX, sobre 
el suport a les entitats que defensen la cultura catalana a la 
Catalunya del Nord
Tram. 290-00158/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 174/IX, sobre 
la gestió dels habitatges públics de la Generalitat pels ajun-
taments que ho sol·licitin
Tram. 290-00164/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 175/IX, sobre 
la suspensió de l’actuació denominada «ronda de Mataró» i 
sobre l’actualització del Pla director d’infraestructures de la 
regió metropolitana de Barcelona 2001-2010
Tram. 290-00165/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 176/IX, 
sobre el projecte d’integració urbana de les vies de Renfe al 
pas per Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 290-00166/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 177/IX, sobre 
l’adequació de l’oferta de serveis ferroviaris entre Vilanova i 
la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, i 
sobre la zona tarifària de l’estació de Cubelles
Tram. 290-00167/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 178/IX, 
sobre l’execució de l’estació depuradora d’aigües residuals 
a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 290-00168/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 179/IX, sobre 
la modificació del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de 
gestió de la Generalitat a Tabasa, per a establir que el des-
doblament de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès 
Oriental sigui lliure de peatge
Tram. 290-00169/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 180/IX, sobre 
l’increment de recursos per a corregir el dèficit històric d’in-
versions en infraestructures de l’Estat a Catalunya
Tram. 290-00170/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 181/IX, 
sobre el rebuig a l’abocament de residus i sobre la restaura-
ció de l’argilera al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 290-00171/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 182/IX, sobre 
la regeneració de les platges del Maresme
Tram. 290-00172/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 183/IX, sobre 
l’ampliació de les infraestructures i els serveis ferroviaris a 
les comarques de Tarragona
Tram. 290-00173/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 184/IX, 
sobre l’increment dels ajuts per al pagament de lloguers, per 
a l’emancipació i per a la promoció d’habitatges de lloguer 
social
Tram. 290-00174/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 185/IX, sobre 
la integració tarifària de Berga a la sisena corona de trans-
port metropolità
Tram. 290-00175/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 186/IX, sobre 
el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 290-00176/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 187/IX, sobre 
la promoció del transport ferroviari al Montsià i sobre l’in-
crement de serveis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona i 
el País Valencià
Tram. 290-00177/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 188/IX, sobre 
la construcció de la línia orbital ferro viària
Tram. 290-00178/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 189/IX, 
sobre les execucions hipotecàries i llurs conseqüències i so-
bre els mecanismes per a atendre impagaments de lloguer 
en casos de situació de risc
Tram. 290-00179/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 201/IX, 
sobre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 290-00191/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 202/IX, 
sobre l’execució de les obres de l’Es cola Fluvià, de Barce-
lona
Tram. 290-00192/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 203/IX, 
sobre l’execució de les obres de l’Ins titut Pere IV, de Bar-
celona
Tram. 290-00193/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 204/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona
Tram. 290-00194/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56
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Control del compliment de la Resolució 205/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 290-00195/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 206/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Viladomat, de Barcelona
Tram. 290-00196/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 207/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 290-00197/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 208/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Vallcarca, de Barcelona
Tram. 290-00198/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 209/IX, 
sobre el projecte de construcció de l’Escola Univers, al barri 
de Gràcia de Barcelona
Tram. 290-00199/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 210/IX, 
sobre el projecte de construcció de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona
Tram. 290-00200/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 211/IX, sobre 
el projecte de construcció de l’Escola Sant Martí, de Bar-
celona
Tram. 290-00201/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 212/IX, 
sobre l’inici de les obres de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 290-00202/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 213/IX, 
sobre diverses actuacions en centres educatius públics de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 290-00203/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

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’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 290-00219/09
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Resolució 231/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la 
relació de llocs de treball del personal eventual de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 290-00220/09
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 60

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 33/IX, sobre 
l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 60

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de fragmen-
tació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00109/09
Sol·licitud i tramitació p. 60

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, i de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09
Retirada de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Terrassa perquè reti compte del treball de 
la comissió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de 
l’oficina d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 356-00305/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió 
del Servei d’Emergències Mèdiques
Tram. 356-00310/09
Sol·licitud p. 61

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00077/09
Substanciació p. 61

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Tram. 203-00003/09
Presentació p. 61

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Tram. 203-00004/09
Presentació p. 62

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al
tres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2011
Tram. 334-00045/09
Presentació p. 63

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setem-
bre de 2011
Tram. 334-00046/09
Presentació p. 63

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les obres de manteniment i repara-
ció de l’edifici del Parlament de Catalunya
Tram. 610-00001/09
Formalització del contracte p. 63
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 389/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre la possibilitat de construir un vial 
paral·lel a l’eix Transversal des de la sortida 
de Calldetenes fins al polígon industrial La 
Quintana, de Sant Julià de Vilatorta
Tram. 250-00405/09 i 250-00537/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment d’una solució 
per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de Sant 
Julià de Vilatorta (Osona) (tram. 250-00405/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 14641), i el de la 
Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte 
complementari d’accessos de la carretera C-25 al polí-
gon industrial de la Quintana, a Sant Julià de Vilatorta 
(Osona) (tram. 250-00537/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 17087).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la 
possibilitat de construir, amb la màxima celeritat possi-
ble, un vial paral·lel a l’eix Transversal des de la sortida 
de Calldetenes i fins al polígon industrial La Quintana, 
de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, sempre que l’Ajun-
tament d’aquest municipi garanteixi l’obtenció de l’acord 
de l’Ajuntament de Calldetenes, municipi afectat pel vial, 
i garanteixi també la conservació i l’explotació del vial.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 390/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre el requeriment a l’Agència Cata
lana de l’Aigua perquè dugui a terme diver
ses actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09 i 250-00507/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el requeriment a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses 
actuacions al delta de la Tordera (tram. 250-00486/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 15650), i el de la Proposta de resolució so-
bre la retirada de les restes d’obres, maquinària i línies 
elèctriques de la desembocadura i del delta de la Tordera 
pertanyents a la primera fase de construcció de la dessa-
ladora de Blanes (Selva) (tram. 250-00507/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15656).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua la màxima 
celeritat en les obres de neteja de les restes de construc-
cions i materials de la platja de s’Abanell, al delta de la 
Tordera, que té autoritzades.

b) Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua que tramiti 
i executi la retirada de la construcció existent a la punta 
de la Tordera, a la desembocadura del riu, que allotjava 
els transformadors i equips elèctrics que subministraven 
l’energia elèctrica als pous.

c) Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua que tramiti la 
retirada de la línia elèctrica i la canonada d’aigua salada 
del marge esquerre del delta de la Tordera, ara en desús, 
i que la dugui a terme.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 391/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre la dotació pressupostària a l’Agèn  
cia Catalana de l’Aigua per a dur a terme ac
tuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, 
al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00488/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupos-
tos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de 
millora hidràulica i ambiental al riu Tenes (tram. 250-
00488/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15651).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la 
dotació pressupostària que permeti que l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) pugui consignar en els pressupostos 
la seva aportació derivada del Conveni amb l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) signat el 2 
de novembre de 2010, per al desenvolupament de diver-
ses actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al 
pas per la dita població.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 392/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre l’elaboració d’un projecte de llei 
de declaració del parc natural de la conca 
lacustre de Banyoles
Tram. 250-00497/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de de-
claració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles 
(Pla de l’Estany) (tram. 250-00497/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg.14776) i el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15653).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i a 
presentar-li un projecte de llei de declaració del parc na-
tural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany), 
en l’elaboració del qual tingui en compte els diversos ac-
tors socials, ecologistes i econòmics del territori.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 393/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre l’impuls de l’acció del servei d’in
formació i assessorament sobre el deute 
hipotecari, Ofideute, i la seva col·laboració 
amb els ens locals i les entitats financeres
Tram. 250-00503/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’impuls i el garantiment 
de les actuacions del servei d’informació i assessorament 
sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els 
ens locals i financers (tram. 250-00503/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar l’acció del servei d’informació i assessora-
ment sobre el deute hipotecari, Ofideute, augmentant-ne 
els recursos actuals per tal de garantir l’eficàcia de les 
actuacions.

b) Establir les mesures necessàries per a consolidar la 
col·laboració d’Ofideute amb els ens locals i les entitats 
financeres.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 394/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre la prolongació de la línia 8 de ro
dalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre la 
coordinació de les línies 4 i 8 a l’intercanvia
dor de Martorell
Tram. 250-00504/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre 
l’increment de la freqüència de pas de trens (tram. 250-
00504/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15655).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Prolongar la línia 8 del servei de trens de rodalia fins a 
Vilafranca del Penedès.

b) Garantir al màxim la coordinació entre les línies 4 i 8 
de rodalia a l’intercanviador de Martorell mentre s’estu-
dia la prolongació de la línia 8.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 395/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre l’increment del servei de tren de 
la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00520/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de l’increment de 
serveis de la línia 4 en la programació del servei de trens 
de rodalia que entrarà en vigor el 26 de juny de 2011 
(tram. 250-00520/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 16497).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incloure en la programació dels serveis ferroviaris de 
rodalia, que va entrar en vigor el proppassat diumenge 
26 de juny, l’increment del servei de la línia 4, entre Bar-
celona i les estacions de l’Alt Penedès.

b) Garantir d’una manera prioritària l’augment de fre-
qüències de trens a la línia 4 de rodalia durant les fran-
ges horàries de més demanda.

c) Reclamar al Govern de l’Estat l’execució de les obres 
necessàries per a disposar de la capacitat addicional re-
querida per a implantar l’increment del servei de la línia 
4, en el marc del Pla d’infraestructures ferroviàries de 
rodalia de Barcelona 2008-2015 i d’altres projectes com-
plementaris.

d) Comunicar, al més aviat possible, als usuaris i als 
municipis afectats l’increment del servei de la línia 4 de 
rodalia.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 396/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre el manteniment del personal fer
roviari a l’estació de tren de Móra la Nova
Tram. 250-00524/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment del personal 
ferroviari a l’estació de tren de Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre) (tram. 250-00524/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16499).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre 
totes les accions necessàries per a exigir a la direcció 
d’Adif que per tal de garantir la seguretat i la qualitat del 
servei es mantingui, amb presència durant tot el dia, el 
personal ferroviari a l’estació de Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre).

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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



30 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 10

Resolució 397/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre la construcció de l’estació depu
radora d’aigües residuals de Cantallops i dels 
col·lectors corresponents a Cantallops sud, a 
Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00551/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Cantallops, a Avinyo-
net del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-00551/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 17085).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar i 
dur a terme la construcció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals del nucli de Cantallops i dels col·lectors 
corresponents a Cantallops sud, a Avinyonet del Penedès 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 398/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures per a mantenir 
la base operativa de la companyia Ryanair a 
l’aeroport de Reus
Tram. 250-00553/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a 
mantenir la base operativa de la companyia Ryanair a 
l’aeroport de Reus (tram. 250-00553/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures necessàries i a fer les accions pertinents amb la 

companyia aèria Ryanair amb l’objectiu que mantingui 
la seva base operativa a l’aeroport de Reus.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Resolució 399/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre el requeriment a Ryanair perquè 
compleixi l’acord per a operar des de l’aero
port de Reus i sobre la posada en marxa d’un 
pla de captació de rutes aèries
Tram. 250-00555/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 11, 14.12.2011, DSPC-C 198

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el requeriment a Ryanair 
perquè compleixi l’acord per a operar des de l’aeroport 
de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de capta-
ció de rutes aèries (tram. 250-00555/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Requerir a la companyia Ryanair el compliment efec-
tiu de l’acord signat l’any 2010 per a operar des de l’aero-
port de Reus, amb els compromisos plantejats.

b) Redactar i posar en marxa, amb urgència, un pla de 
captació de noves rutes aèries amb noves companyies 
que puguin operar des de l’aeroport de Reus, d’una ma-
nera consensuada amb les administracions locals i els 
sectors econòmics afectats o interessats.

c) Presentar-li el pla de captació a què fa referència la 
lletra b, una vegada hagi estat elaborat.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Moció 56/IX del Parlament de Catalunya, so
bre la política d’habitatge
Tram. 302-00086/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’habitatge (tram. 302-00086/09), 
presentada pel diputat Roberto Edgardo Labandera Ga-
nachipi, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 38470), pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 38576) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 38646).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dotar, dins les properes disponibilitats pressupostà-
ries i en les línies d’acció del Departament de Territori 
i Sostenibilitat per a aquesta legislatura, les polítiques 
d’afavoriment del lloguer o altres formes diferents de la 
compravenda tradicional que facilitin l’accés a l’habitat-
ge com a instrument bàsic de les polítiques públiques en 
aquesta matèria.

b) Ampliar, en funció de les necessitats del servei, els 
recursos de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, destinats 
a millorar el servei d’informació i assessorament sobre 
el deute hipotecari, Ofideute, per a atendre les persones 
que no poden assumir llurs responsabilitats hipotecàries.

c) Dur a terme dins l’any 2012, per mitjà de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana, un programa per a fer el 
seguiment de les persones, les famílies i els col·lectius 
afectats per la crisi hipotecària a Catalunya, a fi de ga-
rantir la intervenció pública en processos de mediació.

d) Redactar i finançar, dins les properes disponibilitats 
pressupostàries, un pla d’actuacions urgent per al foment 
de la rehabilitació i la millora urbana com a instrument 
de dinamització econòmica i de creació d’ocupació en el 
sector de la construcció, el foment de la innovació tecno-
lògica i l’ampliació de l’oferta pública d’habitatge social, 
que prioritzi l’adaptabilitat i l’eficiència energètica dels 
edificis i l’accessibilitat del parc construït i que aposti, 
alhora, per la revalorització residencial de la ciutat cons-
truïda.

e) Aplicar les mesures presentades pel Síndic de Greuges 
per al redreçament dels deutes hipotecaris, especialment 

pel que fa a les mesures fiscals aplicables a la novació i la 
subrogació dels crèdits hipotecaris.

f) Donar suport material i jurídic a les iniciatives de di-
versos ajuntaments per a crear serveis d’assessorament, 
ajut i mediació en matèria d’execucions hipotecàries 
que afectin l’habitatge habitual, per a resoldre aquesta 
qüestió amb fórmules d’acord que garanteixin el dret a 
un habitatge digne a les famílies afectades i les alliberin 
del deute, per mitjà de l’actuació concertada de totes les 
parts interessades.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

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

Moció 57/IX del Parlament de Catalunya, so
bre el futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00087/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia (tram. 
302-00087/09), presentada per la diputada Mònica La-
fuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38460), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 38491), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 38606) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38647).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla-
dar al Ministeri d’Agricultura la posició de desacord, en 
aspectes substancials, dels grups polítics del Parlament 
de Catalunya a la reforma de la política agrària comuna 
(PAC), presentada per la Comissió Europea el 12 d’octu-
bre d’enguany, amb les consideracions següents: 

a) Cal aprofundir en la simplificació administrativa i 
l’agilitació sobretot pel que fa als pagaments directes i a 
la condicionalitat. La nova PAC comporta un volum de 
tramitació molt feixuc per a les administracions i per als 
administrats.

b) El marc financer és manifestament insuficient davant 
els reptes i objectius que es persegueixen amb la PAC 
i no es pot acceptar el possible increment de la taxa de 
cofinançament dels estats membres i de les administra-
cions subestatals.
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c) Cal adoptar mesures excepcionals que millorin els 
mecanismes de compensació en situacions de crisi de 
preus, de mercat i de costos.

d) Calen mecanismes de gestió de mercats que evitin la 
volatilitat de preus i garanteixin una distribució justa del 
valor al llarg de la cadena agroalimentària.

e) Calen mecanismes de control de la volatilitat dels 
preus per causes exògenes al sector, i per a evitar, si es-
cau, l’especulació.

f) La PAC hauria de recollir la plena excepció de l’agri-
cultura en la normativa sobre la competència, ja que 
aquesta és excessivament rígida i comporta conseqüèn-
cies negatives per al sector productor, que perd el seu 
poder de negociació en la cadena de valor.

g) S’han d’adoptar mesures que evitin una pèrdua de 
competitivitat dels productes comunitaris davant les im-
portacions de països tercers, en particular pel que fa a les 
exigències imposades als productes comunitaris en ma-
tèria de traçabilitat i seguretat alimentària, que no tenen 
reciprocitat en els intercanvis comercials internacionals.

h) L’activitat agrària contribueix amb escreix a la preser-
vació del medi ambient. Per aquest motiu creiem que cal 
donar valor a les pràctiques i tècniques que ja aplica el 
sector agroalimentari de Catalunya i incloure-les dins el 
greening o «reverdiment», com per exemple la xarxa de 
custòdia del territori.

i) Proposem la modificació de la «tarifa plana» tal com 
està plantejada, ja que no té en compte la diversitat pro-
ductiva de Catalunya i del conjunt dels països medi-
terranis, que disposen d’una gran varietat de sistemes 
productius agrícoles i ramaders que comporten costos, 
produccions i amortitzacions de les inversions molt di-
ferents de la mitjana comunitària. Creiem que cal arbi-
trar un procediment que no perjudiqui la ramaderia sen-
se base territorial que ha d’obtenir drets especials en el 
marc dels ajuts associats a la producció.

j) Cal valorar l’aplicació d’un sistema descentralitzat que 
permeti aplicar el programa de pagament bàsic a nivell 
de les regions i, en funció del resultat d’aquesta valora-
ció, prendre les decisions sobre els sistemes de capes, 
adaptant, si s’escau, el sistema d’ajuts directes a les ne-
cessitats i particularitats del sector agrari català.

k) S’han de prendre, entre les mesures de desenvolupa-
ment rural, les que afavoreixin més decididament la in-
corporació de les dones i dels joves a l’activitat agrària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
davant el Govern de l’Estat la posició catalana consen-
suada per mitjà de la Comissió de Seguiment de la PAC, 
establerta pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, i a fer-ne periòdica-
ment i públicament la valoració dels objectius marcats i 
del grau d’èxit assolit.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

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

Moció 58/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures d’ajust econòmic
Tram. 302-00088/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures econòmiques (tram. 302-
00088/09), presentada pel diputat Joan Herrera Torres, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
38648) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38729).

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

Moció

El Parlament de Catalunya, en el marc de les mesures 
d’ajust econòmic, insta el Govern a: 

a) Garantir el finançament perquè els mitjans de comuni-
cació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als mantinguin un paper de lideratge públic i de norma-
lització lingüística.

b) Presentar un pla d’estalvi energètic per a tots els edifi-
cis de la Generalitat.

c) Presentar un pla de revisió de la composició dels con-
sells d’administració per a evitar-hi la duplicitat de càr-
recs i regular-ne les dietes.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

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

Moció 59/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política d’atenció a les persones 
amb discapacitat
Tram. 302-00089/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’atenció a les persones amb dis-
capacitat (tram. 302-00089/09), presentada pel diputat 
Juan Bautista Milián Querol, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
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pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38492), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 38605), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 38726), pel Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 38728) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 38731).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar el Pla de polítiques actives per a les persones 
amb discapacitat i presentar-l’hi durant el primer trimes-
tre de l’any 2012. Aquest pla ha d’incloure les polítiques 
respecte a la inserció de les persones amb discapacitat a 
partir d’un model global que prevegi de manera conjunta 
la inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com 
el treball amb suport i els centres especials de treball.

b) Mantenir els ajuts als centres especials de treball 
d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost sa-
larial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del 
salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb dificultats especials.

c) Garantir que els centres especials de treball que creïn 
nous llocs de treball ocupats per persones amb discapa-
citat amb dificultats especials es puguin acollir a la sub-
venció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 
fins al 75% del salari mínim interprofessional.

d) Iniciar un procés de diàleg amb el nou Govern de 
l’Estat per a aconseguir que les aportacions d’ambdós 
governs per a assolir el que estableixen les lletres b i c 
d’aquesta moció en cap cas no siguin inferiors a les de 
l’any 2011.

e) Continuar incorporant clàusules socials en la contrac-
tació pública de l’Administració que permetin una dis-
criminació positiva en la compra de serveis i productes 
que produeix el tercer sector i, d’una manera especial, 
els centres especials de treball d’iniciativa social.

f) Establir un sistema de seguiment que permeti conèi-
xer els contractes fets a partir de les clàusules socials i, 
d’una manera especial, els contractes reservats als cen-
tres especials de treball.

g) Aprovar, de manera consensuada amb totes les or-
ganitzacions del sector, un pla estratègic per als centres 
especials de treball que, a partir de la singularitat i l’es-
pecificitat d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesu-
res per a mantenir-ne la sostenibilitat, reestructuració i 
revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat 
financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’im-
puls de línies de negoci viables, formació i inversió. Al-
hora, aquest pla també ha de preveure un model integral 
que inclogui les quanties de les subvencions en funció 
dels graus de discapacitat, característiques empresarials 
dels centres i localització territorial dels centres.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

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

Moció 60/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport a la internacionalització de 
l’empresa catalana
Tram. 302-00090/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 22.12.2011, DSPC-P 38

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el suport a la internacionalització de 
l’empresa catalana (tram. 302-00090/09), presentada pel 
diputat Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38575).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar per mitjà de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana els programes d’assessorament i millorament 
de l’estratègia com a instrument per a l’accés a les políti-
ques d’innovació i internacionalització.

b) Implementar d’una manera urgent polítiques conjun-
tes d’R+D+I per mitjà de la coordinació entre l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana i la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, amb els centres CERCA 
i TECNIO, com a dinamitzadors dels centres de recerca i 
tecnològics.

c) Donar continuïtat al Programa de suport a projectes 
cooperatius R+D.

d) Presentar, debatre i consensuar l’estratègia associada 
al Pla d’actuacions d’indústria 2012-2014 amb les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representati-
ves de Catalunya i l’Administració de la Generalitat en 
l’àmbit de la indústria i dels serveis relacionats amb la 
producció i el Consell Rector de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana, i, un cop consensuada l’estratègia, 
presentar-la a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

e) Continuar apostant per la política de clústers indus-
trials, especialment amb les petites i mitjanes empreses.

f) Continuar actuant preventivament amb les empreses 
susceptibles d’ésser deslocalitzades amb l’objectiu de 
mantenir el teixit industrial existent avui a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 25/2011, referent al Consell Comarcal del 
Segrià, corresponent al 2008
Tram. 258-00017/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 26/2011, referent a l’Ajuntament de Borre
dà (Berguedà), corresponent al 2008 i el 2009
Tram. 258-00018/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 28/2011, referent al Consell Comarcal del 
Baix Camp, corresponent al 2008
Tram. 258-00019/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta
bleixen les normes de participació i difusió 
aplicables a Horitzó 2020, Programa marc 
d’investigació i innovació (20142020)
Tram. 295-00122/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual s’estableix el programa específic 
pel qual s’executa Horitzó 2020, Programa 
marc d’investigació i innovació (20142020)
Tram. 295-00123/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell sobre les orien
tacions de la Unió per al desenvolupament 
de la Xarxa Transeuropea de Transport
Tram. 295-00125/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell relatiu a nor
mes comunes per a l’assignació de franges 
horàries als aeroports de la Unió Europea 
(refosa)
Tram. 295-00126/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual s’es
tableix el Programa per a la competitivitat 
de les empreses i per a les petites i mitjanes 
empreses (20142020)
Tram. 295-00127/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla
ment Europeu i del Consell de modificació 
de la Directiva 2006/43/CE, relativa a l’audi
toria legal dels comptes anuals i dels comp
tes consolidats
Tram. 295-00128/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 294/2008, de creació de 
l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia
Tram. 295-00129/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre els re
quisits específics per a l’auditoria legal de 
les entitats d’interès públic
Tram. 295-00132/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell relatiu a l’establi
ment i l’explotació dels sistemes europeus 
de radionavegació per satèl·lit
Tram. 295-00135/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell relatiu als ser
veis d’assistència de terra als aeroports 
de la Unió i pel qual es deroga la Directiva 
96/67/CE del Consell
Tram. 295-00136/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell relatiu a l’establi
ment de normes i procediments amb relació 
a la introducció de restriccions operatives 
relacionades amb el soroll als aeroports de 
la Unió dins un enfocament equilibrat i que 
deroga la Directiva 2002/30/CE del Parla
ment Europeu i del Consell
Tram. 295-00137/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre el refor
çament de la supervisió econòmica i pres
supostària dels estats membres l’estabilitat 
financera dels quals dins la zona de l’euro 
experimenta o corre el risc d’experimentar 
dificultats greus
Tram. 295-00138/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre el nivell 
sonor dels vehicles de motor
Tram. 295-00139/09

Coneixement de la proposta

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad
ministrativa
Tram. 200-00009/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 205)

En el BOPC 205.

Títol o epígraf: Dictamen de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

A la pàg. 7.

On diu: 

«Article 14

(Suprimit)»

Ha de dir: 

«Article 14. Derogació de l’article 39 de la Llei 15/1990

Es deroga l’article 39 de la Llei 15/1990»

A la pàg. 28.

On diu: 

«Article 137. Modificació de l’article 4.2 del Decret llei 
4/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de 
govern de l’Agència d’Informació, Avaluació i Desenvo-
lupament en Salut i té la composició que determinen els 
seus estatuts.»

Ha de dir: 

«Article 137. Modificació de l’article 4.2 del Decret llei 
4/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de go-
vern de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i té la composició que determinen els seus es-
tatuts.»
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A la pàg. 28

On diu: 

«Article 137 bis. Modificació de l’article 4.4 del Decret 
llei 4/2010

Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent: 

“4. El Consell de Participació de l’Agència d’Informació, 
Avaluació i Desenvolupament en Salut és l’òrgan de par-
ticipació, consulta, debat i proposta de les administraci-
ons competents i dels sectors i les organitzacions amb 
funcions relacionades amb els objectius del millorament 
de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament 
de la competència dels seus professionals. Els estatuts de 
l’Agència han de determinar la composició del Consell.”»

Ha de dir: 

«Article 137 bis. Modificació de l’article 4.4 del Decret 
llei 4/2010

Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent: 

“4. El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya és l’òrgan de par-
ticipació, consulta, debat i proposta de les administra-
cions competents i dels sectors i les organitzacions amb 
funcions relacionades amb els objectius del millorament 
de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament 
de la competència dels seus professionals. Els estatuts de 
l’Agència han de determinar la composició del Consell.”»

A la pàg. 49

Títol o epígraf: Esmenes reservades per a defensar en el 
Ple

A la relació d’esmenes reservades per a defensar en el 
Ple, cal afegir-hi l’esmena següent:

220 Esmena núm. 220
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

De l’article 95.

Projecte de llei de mesures fiscals i finance
res i de creació de l’impost sobre les esta
des en establiments turístics
Tram. 200-00019/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 39167, 39250 i 39273, 39252, 
39257, 39275, 39276 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 29.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
39167)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 119 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics (tram. 
200-00019/09).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu Diputat
del GP d’ICV-EUiA  del GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 39250 i 39273)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, amb N.T. 200-00019/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 39252)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
119 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics (tram. 200-00019/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 39257)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (C’s), d’acord amb allò establert a 
l’article 104 del Reglamento del Parlament, presenta es-
mena a la totalitat al text del Projecte de llei següent:

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de crea-
ció de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Número d’expedient: 200-00019/09

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans (C’s)

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt Subgrup C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 39275)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta l’esmena a la totalitat següent, 
amb text alternatiu al Projecte de llei de mesures fiscals 
i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics (tram. 200-00019/09).

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

Text alternatiu al Projecte de Llei de 
Mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments 
turístics

Preàmbul

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2012 es presenta la llei de mesu-
res fiscals i financeres, que recull totes les matèries que 
hi estan vinculades, que tenen vocació de permanència i 
que estan relacionades amb l’ingrés o la despesa o amb 
l’administració del patrimoni de la Generalitat, el qual es 
considera integrant de la hisenda pública.

La Generalitat de Catalunya ha vist reduïts sensiblement 
els ingressos tributaris a causa de l’alentiment de l’acti-
vitat econòmica que s’està produint des de l’any 2008. 
Aquesta disminució dels ingressos tributaris ha afectat a 
les finances de la Generalitat, que han hagut de substituir 
els ingressos que s’obtenien per mitjà dels tributs pel re-
curs a l’endeutament, que comporta uns costos financers 
a mig termini importants. La reducció dels ingressos 
tributaris comporta, si no es prenen determinades mesu-
res, una disminució de la despesa social i la inversió que 
afecta el benestar dels ciutadans i ciutadanes i dificulta 
la capacitat de la Generalitat d’impulsar mesures de fo-
ment de l’economia productiva.

El retard de la recuperació econòmica i el risc de cau-
re en una situació d’estancament obliga a prioritzar un 
increment del dèficit pressupostari en els propers exer-
cicis o reduir i qüestionar l’actual nivell de prestació de 
serveis del nostre estat del benestar, sinó s’opta per una 
nova política fiscal. Durant les dues dècades anteriors la 
política fiscal ha estat encaminada en la reducció del la 
pressió fiscal especialment pels sectors social més pri-
vilegiats amb mesures com la supressió de l’impost de 
patrimoni, la recent pràctica supressió de l’impost de 
successions així com la reducció de trams rebaixes suc-
cessives dels tipus marginals de l’IRPF.

El manteniment de la cohesió social requereix l’impuls 
de mesures públiques, especialment en una època de cri-
si. Aquestes mesures però necessiten recursos addicio-
nals que només poden venir d’una distribució equitativa 
del cost de la crisi, en el sentit que els sectors socials 
més benestants han de contribuir amb un major esforç. 
En aquesta línia, ciutadans europeus amb més recursos 
econòmics s’han mostrat disposats, davant de la indeci-
sió dels governs, a fer un major esforç fiscal que permeti 
mantenir la cohesió social i l’estat del benestar.

Cal que tota la ciutadania comparteixi l’esforç per a una 
sortida de la crisi que ens permeti la reactivació econò-
mica, la reducció significativa de l’atur i el manteniment 
de la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. Per 
això cal una actuació clara i immediata que tingui en 
compte criteris de justícia tributària, de manera que l’es-
forç dels ciutadans amb una capacitat econòmica més 
elevada sigui superior. Per això, malgrat la incorporació 
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d’alguna nova taxa en el projecte de llei de mesures fis-
cals i financeres pel 2012 aquestes no tenen la suficient 
força recaptatòria ni incideixen plenament en el principi 
de qui mes té més ha de contribuir, premissa que, d’altra 
banda, en un moment de crisi i de debilitament de l’estat 
del benestar es més vàlida que mai. Per això presentem 
una esmena a la totalitat al projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres amb text alternatiu.

El text alternatiu s’estructura en nou títols: el primer, de-
dicat a regular un nou impost sobre dipòsits de clients de 
les entitats de crèdit, el segon, regula un altre nou im-
post, sobre les estades en establiments turístics d’allot-
jaments, el tercer modifica els trams i tarifes de l’IRPF 
autonòmic, el quart deroga la darrera reforma feta de 
l’impost de successions i donacions, el cinquè regula el 
mínim exempt del reinstaurat recentment impost de pa-
trimoni. En el Títol VI es modifica el tipus de gravamen 
de l’impost sobre grans establiments comercials, el Títol 
VII modifica el gravamen de protecció civil, el títol VIII 
crea una nova taxa sobre caixers automàtics i en el Títol 
IX es modifica el Text Refós de la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya per tal d’introduir l’obligatorietat 
de la publicació de les Balances fiscals entre Catalunya i 
l’Estat en la llei de pressupostos que amb caràcter anual 
el Govern presenta al Parlament.

Títol I. Impost sobre els dipòsits de clients de 
les entitats de crèdit

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i objecte

1.Es crea l’Impost sobre els Dipòsits de Clients de les 
Entitats de Crèdit, com a impost propi de la Generalitat 
de Catalunya i de caràcter finalista.

2. El rendiment derivat d’aquest impost queda afectat 
principalment per a finançar el les polítiques públiques 
d’habitatge i de reactivació econòmica.

Article 2. Naturalesa i objecte

L’Impost sobre els Dipòsits de Clients a les Entitats de 
Crèdit és un tribut de caràcter directe que, en els termes 
que estableix aquesta Llei, grava la tinença de dipòsits de 
clients a les entitats esmentades en l’article cinquè.

Capítol II. Fet imposable, exempcions i 
subjectes passius

Article 3. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’Impost sobre els Dipò-
sits de Clients a les Entitats de la tinença de dipòsits de 
clients que comportin l’obligació de restitució.

Article 4. Exempcions 

No estan subjectes a l’impost: 

a. El Banc d’Espanya i les autoritats de regulació mo-
netària.

b. El Banc Europeu d’Inversions.

c. El Banc Central Europeu.

d. L’Institut de Crèdit Oficial.

e. Qualsevol entitat de crèdit pública que pugui crear la 
Generalitat de Catalunya.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les enti-
tats de crèdit pels dipòsits de clients de la seu central o 
oficines que estiguin situades a Catalunya.

2. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són entitats de 
crèdit les defineix l’article 1 del Reial Decret Legislatiu 
1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en 
matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees.

3. Els subjectes passius no podran repercutir a tercers la 
quota de l’impost.

Capítol III. Base imposable i deute tributari

Article 6. Base imposable

1. Constitueix la base imposable l’import resultant de fer 
la mitjana aritmèticament el saldo final de cada trimestre 
natural del període impositiu, corresponent a la partida 
«4. Dipòsits de la clientela» del passiu del balanç reser-
vat de les entitats de crèdit, inclosos en els estats finan-
cers individuals, i que es corresponguin amb dipòsits en 
seus centrals o oficines situades a Catalunya.

2. Aquest import s’ha de minorar en les quanties dels 
ajustaments per valoració inclosos en les partides 4.1.5, 
4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5 que corresponguin a seus centrals o 
oficines situades a Catalunya.

3. Els paràmetres a què es refereix aquest apartat es cor-
responen amb els definits en el Títol II i en l’annex IV de 
la Circular 4 / 2004, de 22 de desembre, del Banc d’Es-
panya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació 
financera pública i reservada i models d’estats financers, 
o norma que la substitueixi.

Article 7. Deute tributari

1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base im-
posable la següent escala de gravamen: 

Base  
liquidable
Fins (euros)

Quota ínte
gra (euros)

Resta base 
liquidable
Fins (euros)

Tipus apli
cable
Percentatge

150.000.000 0,32
150.000.000 510.000 600.000.000 0,44
600.000.000 2.760.000 En endavant 0,56

2. Deduccions generals. De la quota íntegra resultant 
s’han de deduir, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, les següents quantitats: 

a. 200.000 euros quan el domicili social de l’entitat de 
crèdit es trobi a Catalunya.

b. 5.000 euros per cada oficina situada a Catalunya. 
Aquesta quantitat s’elevarà a 9.000 euros quan l’oficina 
estigui radicada en un municipi amb una població de dret 
inferior a 2.000 habitants.



30 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 20

3. Deduccions específiques. També són deduïbles: 

a. Els imports d’aquells crèdits i préstecs, així com d’in-
versions, destinats en l’exercici a projectes a Catalunya 
d’utilitat pública o interès social, previ informe del De-
partament competent en economia i finances i que asse-
nyalaran les lleis del Pressupost de cada any.

b. Els imports destinats a l’Obra Social de les Caixes 
d’Estalvi i el Fons d’Educació i Promoció de les coo-
peratives de crèdit, efectivament invertits en el període 
impositiu a Catalunya.

Als efectes de les deduccions referides en el present núme-
ro, s’entendran efectivament invertides aquelles quantitats 
que suposin despeses reals per a l’entitat que pretengui 
aplicar la deducció, sense que puguin ser-ho les transfe-
rències a altres entitats que en depenen, llevat que aques-
tes, a la seva vegada, realitzin la despesa real en l’exercici 
corresponent.

No obstant això, en el cas de despeses o inversions de 
caràcter plurianual o que es traslladin a exercicis futurs, 
es podrà, amb la deguda justificació, optar per deduir la 
quantitat efectivament invertida en els períodes impositius 
corresponents o bé en el primer període impositiu l’import 
total compromès o contractat, sempre que en els dos anys 
següents s’executin aquestes despeses o inversions.

4. La quota líquida serà el resultat d’aplicar les deducci-
ons establertes en els dos números anteriors. La suma de 
les deduccions té com a límit l’import de la quota ínte-
gra, sense que la quota líquida pugui presentar un valor 
inferior a zero euros. En els supòsits en què no siguin 
aplicables les deduccions, la quota líquida serà igual a la 
quota íntegra.

5. La quota diferencial s’obtindrà com a resultat de dedu-
ir de la quota líquida els pagaments a compte realitzats. 
Quan la quota diferencial doni un valor positiu, formarà 
part íntegrament de la quota tributària resultant de l’au-
toliquidació. Si el seu valor és negatiu, es compensarà 
en la forma que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

6. La quota tributària resultant de l’autoliquidació s’ob-
tindrà com a resultat d’afegir a la quota diferencial el pa-
gament a compte corresponent a l’exercici en curs. Si el 
resultat és negatiu, donarà dret a la devolució en la forma 
que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

Capítol IV. Meritació i prescripció

Article 8. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu d’aquest impost serà l’any natu-
ral, excepte quan el subjecte passiu hagi iniciat la seva 
activitat a Catalunya, bé mitjançant oficina o a través de 
la seva seu central, en data diferent a l’1 de gener, en 
aquest cas comprendrà des de la data de començament 
de l’activitat fins al final de l’any natural.

En tot cas, el període impositiu conclourà quan l’entitat 
s’extingeixi, sorgint aleshores l’obligació de contribuir 
per aquest impost.

2. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 9. Prescripció

1. Prescriuran als quatre anys els següents drets i accions 
relacionats amb aquest impost: 

a) El dret de la Generalitat de Catalunya per determinar 
el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

b) L’acció per exigir el pagament del deute tributari li-
quidada.

c) L’acció per imposar sancions tributàries.

d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts.

2. Referits terminis de prescripció, que s’interrompran 
en el seu cas en base en les circumstàncies enumerades a 
l’article 66 de la Llei General Tributària, començaran a 
comptar-se en el primer dels casos citats, des del dia que 
el dret va poder exercitar-se; en el segon supòsit, des de 
la data en què finalitzi el termini de pagament voluntari 
de l’esmentat Impost; en el tercer cas, des del moment en 
què s’haguessin comès les respectives infraccions tribu-
tàries; i en el quart supòsit, des del dia que es va realitzar 
algun ingrés indegut corresponent a esmentat Impost.

3. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense que la mateixa 
hagi de ser invocada o excepcionada pel subjecte passiu 
o obligat al pagament.

Capítol V. Deures formals

Article 10. Deures de col·laboració i 
informació

1. Els subjectes passius de l’Impost sobre els Dipòsits de 
les Entitats de Crèdit estan obligats a col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya, devent proporcionar a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya la informació relativa a la 
xifra de les seves operacions realitzades, gravades amb 
aquest Impost, i aquells altres que calguin per a la gestió 
i inspecció del present tribut.

2. Les obligacions a què es refereix el paràgraf anterior 
deuran complir-se, bé amb caràcter general, bé a reque-
riment individualitzat de l’Agencia Tributària de Catalu-
nya, en els dos casos en la forma, termini i model que 
reglamentàriament es determinin.

3. L’incompliment de les obligacions establertes en aquest 
article no podrà emparar-se en el secret bancari.

Capítol VI. Gestió i recaptació de l’impost

Article 11. Titularitat de les competències

La titularitat de les competències per a la gestió, liquida-
ció, recaptació i inspecció de l’Impost sobre els Dipòsits 
de les Entitats de Crèdit correspon en exclusiva a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya.

Article 12. Liquidació de l’impost

1. Els subjectes passius han de determinar i ingressar el 
deute tributari mitjançant el sistema de declaració-liqui-
dació en el mes de juliol de cada exercici.
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2. Per Ordre del departament competent en matèria d’eco-
nomia i finances s’han d’establir el lloc i forma de presen-
tació, models i obligacions formals, així com específiques 
de justificació i informació, destinades a l’aplicació i la 
inspecció i al control de les deduccions d’aquest impost.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les 
entitats subjectes a aquest impost han d’adjuntar una 
única certificació comprensiva del saldo final de cada 
trimestre natural a què es refereix l’apartat primer de 
l’article sisè, desglossada i referida a totes les oficines 
radicades al àmbit d’aplicació de l’impost així com, si 
s’escau, a la seu central.

4. El departament competent en matèria d’economia i fi-
nances pot establir la presentació telemàtica obligatòria, 
així com substituir l’obligació d’informació que preveu 
el número anterior per l’ompliment d’un annex a la de-
claració.

Article 13. Obligació de fer pagament a compte

1. Els subjectes passius estan obligats a realitzar un pa-
gament a compte de l’impost sobre els dipòsits de clients 
a les entitats de crèdit a Catalunya al mes de juliol de 
cada exercici, corresponent al període impositiu en curs.

2. L’import del pagament a compte s’obtindrà multipli-
cant per 0,001 la base imposable corresponent a l’exerci-
ci anterior, determinada acord amb article sisè

Article 14. Compensació i devolució de quotes

1. El saldo favorable al subjecte passiu com a conseqüèn-
cia d’una quota diferencial negativa es compensarà amb 
l’import del pagament a compte corresponent al període 
impositiu en curs.

2. Si el resultat de la compensació anterior resulta favo-
rable al subjecte passiu, aquest ho farà constar en la de-
claració liquidació, i l’Administració tributària retornarà 
l’excés, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors liqui-
dacions, provisionals o definitives, que siguin procedents.

3. Transcorregut el termini de sis mesos següents al ter-
me del termini per a la presentació de l’impost sense ha-
ver-se ordenat el pagament de la devolució per causa no 
imputable al sol·licitant, s’aplicarà a la quantitat pendent 
de devolució l’interès de demora en la quantia i forma 
previstes en els articles 26.6 i 31 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària.

4. El procediment de devolució és el que preveuen els ar-
ticles 124 a 127, ambdós inclosos, de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, i la seva normativa 
de desenvolupament.

Article 15. Liquidació provisional d’ofici

1. Transcorregut el termini de trenta dies des de la no-
tificació al subjecte passiu del requeriment de l’Agència 
Tributària de Catalunya perquè efectuï la declaració-
liquidació que no va realitzar en el termini reglamenta-
ri, es podrà iniciar per aquella el procediment per a la 
pràctica de la liquidació provisional de l’Impost sobre els 
Dipòsits de les Entitats de Crèdit, llevat que en l’esmen-
tat termini se solucioni l’incompliment o es justifiqui de-
gudament la inexistència de l’obligació.

2. La liquidació provisional d’ofici es realitzarà amb base 
en les dades, antecedents, signes, índexs, mòduls o altres 
elements que disposi l’Agència Tributària de Catalunya i 
que resultin rellevants a l’efecte, utilitzant per a això el 
procediment que es determini de manera reglamentària.

3. La liquidació provisional, una vegada degudament no-
tificada, serà immediatament executiva, sens perjudici 
de les reclamacions que puguin interposar-se contra ella, 
devent procedir-se a l’ingrés en els terminis reglamentà-
riament previstos.

4. Sens perjudici d’allò establert en els números anteriors 
d’aquest article, l’Agència Tributària de Catalunya podrà 
efectuar posteriorment la comprovació de la situació tri-
butària dels subjectes passius, practicant les liquidacions 
que fossin procedents d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària i depu-
rar les responsabilitats que hagués lloc.

5. L’Agència Tributària de Catalunya per a les actuacions 
de gestió, comprovació o inspecció tindrà en compte les 
dades que consten en els seus propis arxius com els con-
signats en altres oficines públiques.

Article 16. Recaptació de l’impost

1. El venciment del termini establert per al pagament 
d’aquest Impost sense que aquest s’efectuï, determinarà 
la meritació d’interessos de demora.

2. El període executiu de recaptació començarà l’endemà 
al del venciment del termini reglamentàriament establert 
per a l’ingrés d’aquest Impost, sent títol suficient per a 
la seva iniciació la certificació expedida per l’Agència 
Tributària de Catalunya de la del venciment del termini 
voluntari d’ingrés sense haver-se ingressat l’Impost i de 
la quantia del mateix.

3. L’inici del període executiu comporta l’obligació de 
satisfer un recàrrec del 20 per 100 de l’import del deu-
te no ingressada, així com el dels interessos de demora 
corresponents a aquesta. No obstant això, si es produís 
l’ingrés abans de la notificació de la provisió de cons-
trenyiment, tan sols es girarà un recàrrec del 10% sobre 
l’import del deute liquidat.

Article 17. Mesures cautelars

1. Per assegurar el cobrament del deute tributari de l’Im-
post sobre els Dipòsits de les Entitats de Crèdit, l’Agència 
Tributària de Catalunya podrà adoptar mesures cautelars 
de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals 
que, de no obrar així, l’esmentat cobrament es veurà 
frustrat o greument dificultat, en perjudici dels drets de 
la hisenda de la Generalitat de Catalunya.

2. Les mesures cautelars així adoptades s’alçaran, encara 
que no hagués estat pagada el deute tributari, si desa-
pareguessin les circumstàncies que van justificar la seva 
adopció o si, a sol·licitud de l’interessat, s’acorda la seva 
substitució per una garantia que s’estimi suficient a fi 
d’assegurar el cobrament efectiu del deute tributari.

3. Les mesures cautelars podran prorrogar-se o conver-
tir-se en definitives en el marc del procediment de cons-
trenyiment.
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4. Reglamentàriament es determinaran les garanties que 
resultin procedents per assegurar el compliment de les 
corresponents obligacions tributàries. El Pla anual d’ac-
tuacions inspectores contindrà les previsions correspo-
nents per tal de perseguir el frau fiscal que pogués pro-
duir-se.

Capítol VII. Infraccions i sancions

Article 18. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries en aquest Impost es quali-
ficaran i sancionaran d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

2. Gradació de les infraccions: 

a) Es qualifica com infracció tributària molt greu la des-
localització del tribut regulat en el present text legal. A 
aquest efecte tindran la consideració d’infracció a títol 
merament exemplificatiu la desviació de passiu a comp-
tes d’estalvi o a qualssevol una altra, corresponents a 
sucursals que tinguin la seva seu fora del territori de la 
Generalitat de Catalunya

b) D’igual manera es qualifica la repercussió a tercers 
d’aquest Impost.

c) En la graduació de la sanció es tindrà en compte les 
quanties econòmiques deslocalizades o repercutides, la 
reiteració de les conductes sancionables i totes aquelles 
circumstàncies previstes a la Llei General Tributària.

3. La imposició de sancions tributàries es realitzarà sem-
pre en expedient independent i separat de qualsevol altre 
que per aquest Impost eventualment es pogués incoar, i 
en ell caldrà donar-se, en tot cas, audiència a l’interessat.

Capítol VIII. Revisió previ recurs en via 
administrativa

Article 19. Recurs de Reposició

Els actes dictats en relació amb aquest Impost seran re-
curribles en reposició, amb caràcter potestatiu, davant 
l’òrgan que els hagués dictat, aplicant-se de manera su-
pletòria a aquests efectes les normes, que no estiguin en 
contradicció amb allò assenyalat en aquesta Llei, recolli-
des en el Reial decret 2244/1979, de 7 de setembre, pel 
que es reglamenta el recurs de reposició previ a l’econò-
mic– administratiu.

Article 20. Reclamacions econòmic-
administratives

1. Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs de 
reposició, o contra els actes de gestió, liquidació, recapta-
ció i sancionadors de l’Impost sobre els Dipòsits de Cli-
ents de les Entitats de Crèdit, si no es va interposar aquell, 
podrà recórrer-se en via econòmic– administrativa davant 
la Junta Superior de Finances, d’acord amb el que s’esta-
bleix el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya. L’esmentada Junta resoldrà 
en única instància, fora de que el conseller competent en 
matèria d’economia i finances consideri que citades recla-

macions, que per la seva índole, quantia o transcendència 
de la resolució que hagi de dictar-se, han de ser resoltes 
per la seva autoritat.

2. Seran aplicables de manera supletòria totes les nor-
mes de procediment, que no s’oposin a allò establert en 
aquesta Llei, contingudes en el Reial decret Legislatiu 
2795/1980, de 12 de desembre, pel que s’articula la Llei 
39/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment Eco-
nòmic-Administratiu, i en el Reial decret 391/1996, d’1 
de març, pel que s’aprova el Reglament de Procediment 
en les Reclamacions Econòmic-Administratives.

3. Les resolucions dictades pel conseller competent en 
matèria d’economia i finances, o la Junta Superior de Fi-
nances posen fi a la via administrativa.

Capítol IX. Ordre jurisdiccional

Article 21. Ordre jurisdiccional

La jurisdicció contenciós-administrativa, previ esgo-
tament de la via econòmic-administrativa, serà l’única 
competent per dirimir les controvèrsies de fet i de dret 
que se suscitin entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i els subjectes passius d’aquest Impost res-
pecte a qualssevol de les qüestions a què es refereix la 
present Llei.

Títol II. Impost sobre estades en establiments 
turístics d’allotjament

Capítol preliminar. Disposicions generals

Article 22. Creació i naturalesa de l’impost

Es crea l’impost sobre estades en establiments turístics 
d’allotjament és un tribut directe i propi de Catalunya, 
que grava les estades que fan les persones físiques es-
tabliments turístics d’allotjament. La seva recaptació 
queda afectada prioritàriament a la dotació del Fons de 
Foment del Turisme previst en aquesta llei.

Article 23. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei s’aplica a tot el territori de Catalunya.

Article 24. Compatibilitat amb altres 
exaccions

El tribut que aquesta llei regula és compatible amb qual-
sevol altra exacció que s’exigeixi d’acord amb la norma-
tiva vigent.

Article 25. Objecte de l’impost

L’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allot-
jament té per objecte, en els termes que estableix aquesta 
Llei, el gravamen sobre les estades fetes en establiments 
turístiques d’allotjament, qualsevol que en sigui el do-
micili fiscal, sempre que els seus establiments estiguin 
situats en el territori de Catalunya.
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Capítol primer. Subjecció a l’impost: aspectes 
materials, personals i temporals

Secció Primera. Fet imposable i exempcions

Article 26. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les estades, 
comptades per dies, que hagi fet el contribuent als es-
tabliments turístics d’allotjament situats al territori de 
Catalunya.

2. Als efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració d’es-
tabliments turístics d’allotjament: 

a) Establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings 
i establiments de turisme rural, d’acord amb la legislació 
aplicable en matèria de turisme.

b) Albergs de joventut, d’acord amb la legislació aplica-
ble en matèria d’equipaments i instal·lacions juvenils.

c) Habitatges d’ús turístic, d’acord amb la legislació apli-
cable en matèria de turisme.

d) Àrees de pernocta destinades a albergs mòbils.

e) Embarcacions d’esbarjo matriculades o susceptibles 
de ser matriculades a la llista 6a o 7a del Registre de 
matricula, amarrades en un port marítim.

f) Les embarcacions de creuer turístic, entenent com a 
tals aquelles que fan transport per mar o per vies nave-
gables amb l’única finalitat de plaer o esbarjo, completat 
amb altres serveis i amb estança a bord superior a dues 
nits, amarrades en un port marítim, segons defineix la 
normativa de la Unió Europea.

g) Qualsevol altra que s’estableixi per llei.

3.Tenen també, als efectes d’aquesta llei, la consideració 
d’empreses turístiques d’allotjament, les persones físi-
ques o jurídiques que duen a terme l’activitat d’arrenda-
ment de béns immobles i presten addicionalment serveis 
complementaris propis d’establiment hoteler, determi-
nats reglamentàriament.

Article 27. Exempcions

1. En queden exemptes: 

a) les estades que hi facin els infants de fins a dotze anys 
d’edat.

b) les estades incloses en programes socials d’una admi-
nistració pública de qualsevol estat membre de la Unió 
Europea.

2. L’aplicació d’aquestes exempcions queda condiciona-
da a l’aportació pel contribuent de la justificació docu-
mental que es determini reglamentàriament.

Secció segona. Subjecte passiu

Article 28. Contribuent

Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuents 
totes les persones físiques que facin una estada als esta-
bliments turístics d’allotjament a què es refereix l’article 
26 d’aquesta llei. També ho és la persona jurídica a nom 

de la qual es lliuri la corresponent factura o document 
anàleg per l’estada de persones físiques en els esmentats 
establiments i equipaments.

Article 29. Substitut

1. Tenen la consideració de substitut del contribuent, 
i estan obligades a complir les obligacions materials i 
formals establertes en aquesta llei i en les disposicions 
que la desenvolupen, les persones físiques i jurídiques, 
com també les entitats que no tenen personalitat jurídica 
a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, 
que siguin titulars de les empreses que exploten els esta-
bliments a què es refereix l’article 6 d’aquesta llei.

2. En els supòsits d’arrendament de béns amb serveis 
complementaris, tenen la consideració de substituts del 
contribuent les persones físiques o jurídiques que, bé 
com a propietaris o com a mitjancers, facin aquesta ac-
tivitat.

Article 30. Responsables

1. Responen solidàriament de l’ingrés dels deutes tri-
butaris corresponents a les quotes meritades pels con-
tribuents, les persones o les entitats que contractin di-
rectament, fent de mitjanceres amb les empreses i els 
establiments a què es refereix l’article 26, i que satisfa-
cin per compte dels contribuents les estades que aquests 
contractin.

2. En aquests supòsits, es presumeix que la persona o 
entitat intermediària actua com a representant del contri-
buent, que n’assumeix les obligacions tributàries i que el 
substitut es pot adreçar, en les condicions que reglamen-
tàriament es determinin, contra aquest, per tal d’exigir el 
pagament del tribut.

Secció tercera. Meritació i exigibilitat

Article 31. Meritació

L’impost es merita amb cada estada feta per dia o fracció 
als establiments a què es refereix l’article 26 d’aquesta 
llei.

Article 32. Exigibilitat

1. L’impost l’ha d’exigir el substitut al contribuent en 
iniciar l’estada, i aquest darrer és obligat a satisfer-ne 
l’import.

2. L’exigència de l’impost s’ha de fer en factura o en un 
document anàleg per cada contribuent i s’hi han d’indi-
car separadament la base imposable i la quota aplicada.

3. Els requisits i el contingut d’aquesta factura s’han 
d’establir reglamentàriament, com també els supòsits 
en què aquesta obligació de caràcter documental pot ser 
substituïda per una altra o, si fos el cas, suprimida.
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Capítol segon. Aspectes quantitatius: base 
imposable i quota

Article 33. Base imposable

1. La base imposable està constituïda pel nombre de dies 
de què consta cada estada que es faci als establiments a 
què es refereix l’article 26 d’aquesta llei.

2. S’ha d’entendre per dia el període horari que va de 
les 12.00 hores del migdia fins a les 12.00 hores de l’en-
demà. En el cas que sigui una estada inferior a aquest 
període, s’ha de considerar com un dia.

Article 34. Quota tributària

L’impost s’ha d’exigir per aplicació d’una quota fixa, 
d’acord amb la tarifa següent: 

Classe d’establiment i categoria 
Euros/ 
dia d’estada

Hotels i apartaments de 5 estrelles o  
categoria superior 

2

Hotels i apartaments de 4 estrelles 1
Hotels i apartaments de 3 estrelles 1
Hotels i apartaments de 2 estrelles 0,5
Hotels i apartaments d’1 estrella 0,5
Càmpings i establiments de turisme rural 0,75
Resta d’establiments 1

Article 35. Bonificacions

Gaudiran d’una bonificació corresponent al 20% del 
quota tributària els establiments turístics d’allotjament 
situats en comarques limítrofes amb el territori de les co-
munitats autònomes de l’Aragó i el País Valencià.

Capítol Tercer. Normes d’aplicació de l’impost 

Article 36. Autoliquidació

1. Les persones físiques o jurídiques titulars de l’explo-
tació dels establiments o equipaments previstos a l’arti-
cle 26, per la seva condició de substituts del contribuent, 
estan obligades a presentar l’autoliquidació de l’impost 
i efectuar-ne l’ingrés corresponent dins el termini que 
s’assenyali reglamentàriament.

2. El model d’autoliquidació s’aprovarà mitjançant ordre 
del conseller/a del departament competent en matèria 
tributària.

Article 37. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, recaptació i inspecció de l’impost li correspon 
a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, sens perjudici de 
la col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents en raó dels establiments i equipaments ob-
jecte de control.

Article 38. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries es qualifiquen i sancionen 
d’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària i normes reglamentàries 
que la desenvolupin.

2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans com-
petents de l’Agència Tributària de Catalunya.

Article 39. Recursos i reclamacions

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació dictats en l’àmbit de l’impost sobre estades en es-
tabliments i equipaments previstos a l’article 26, es pot 
interposar recurs de reposició potestatiu o reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances.

Article 40. Dades estadístiques

De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades 
de caràcter personal, les dades obtingudes de la gestió de 
l’Impost sobre les estades en establiments turístics, po-
dran ésser cedides per l’Agència Tributària de Catalunya 
a l’òrgan de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de turisme, previ el procés de dissociació.

Capítol Quart. Fons per al Foment del Turisme

Article 41. Creació del Fons per al Foment del 
Turisme

1. Es crea el Fons per al Foment del Turisme com a me-
canisme destinat a finançar polítiques turístiques per a la 
millora de la competitivitat de Catalunya com a destina-
ció turística.

2. El Fons es dota prioritàriament amb els ingressos 
obtinguts de Impost sobre les estades en establiments 
turístics, dotació que resta afectada a les despeses di-
rectament relacionades amb els objectius assenyalats a 
l’article següent.

3. Els departaments competents en matèria d’economia 
i turisme són els encarregats de gestionar aquest Fons, 
en els termes i condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament, tot garantint la informació prèvia del sector 
afectat.

Article 42. Destinació dels recursos del Fons

1. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes 
o actuacions que persegueixin algun dels objectius se-
güents: 

a) La promoció turística de Catalunya.

b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qua-
litat, i la protecció, preservació, recuperació i millora 
dels recursos turístics

c) El foment, creació i millora dels productes turístics

d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades o 
amb el turisme.

2. Sense perjudici d’allò que disposa l’apartat anterior, 
el 30% de la recaptació del Fons ha d’ésser destinat a 
les administracions locals, en funció de la recaptació 
corresponent per establiments i equipaments previstos a 
l’article 26 en les condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament.
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3. El percentatge del fons gestionat per les administraci-
ons locals haurà d’esser destinat al finançament d’actua-
cions concretes en l’àmbit de la promoció turística.

4. L’assignació prevista en l’apartat anterior, així com la 
distribució de la resta dels recursos del Fons, s’ha d’efec-
tuar en els terminis, termes i condicions que s’establei-
xin per Reglament.

Títol III. Impost sobre la renda de les persones 
físiques

Article 43. Modificació de la llei 24/2010, 
del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
Persones físiques

Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2012, l’ar-
ticle 1 del la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació 
de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques que resta redactat de la manera següent: 

«Article únic. Nova escala autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques

Es fixa l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques de la manera següent: 

Base  
liquidable 

Quota  
íntegra 

Resta base  
liquidable 

Tipus  
aplicable 

Fins a   Fins a %
0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300 14
33.007,20 4.266,86 20.400 18,5
53.407,20 8.040,86 66.593 21,5

120.000,20 22.358,36 55.000 23,5
175.000,20 35.283,36 75.000 26
250.000,20 55.000,04 en endavant 27,5

Article 44. Modificació de la llei 31/2002, de 30 
de desembre, en relació a la deducció per inver-
sió en l’habitatge habitual

Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2012, 
l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives, que resta 
redactat de la manera següent: 

«2. Deducció per inversió en l’habitatge habitual

2.1 En el marc de competències normatives que defineix 
l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de de-
sembre, per la qual es regula el sistema de finançament 
de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats 
amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades 
normes tributàries, i els articles 68.1 i 78.1 de la Llei de 
l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni, s’estableixen els se-
güents percentatges de deducció per inversió en habitat-
ge habitual en el tram autonòmic: 

a) Amb caràcter general, el 3,45%, llevat dels supòsits a 
què fa referència l’apartat 2.2, en què el percentatge és 
del 6,45%.

b) Si es tracta d’obres d’adequació de l’habitatge habitual 
per persones amb discapacitat a què fa referència el nú-
mero 4 de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, el 8,6%.

2.2 Només poden aplicar el percentatge incrementat es-
tablert per la lletra a de l’apartat anterior els contribuents 
que compleixen alguna de les condicions següents: 

a) Tenir trenta-dos anys o menys en la data de merita-
ció de l’impost, sempre que la seva base imposable total, 
menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 
30.000 euros. En el cas de tributació conjunta, aquest lí-
mit es computa de manera individual per a cadascun dels 
contribuents que tingui dret a la deducció per haver rea-
litzat inversions en l’habitatge habitual durant l’exercici.

b) Haver estat a l’atur durant cent vuitanta-tres dies o 
més durant l’exercici.

c) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

d) Formar part d’una unitat familiar que inclogui al-
menys un fill en la data de meritació de l’impost.

2.3 A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, de con-
formitat amb l’article 94 de la Llei general tributària, les 
entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar la 
informació relativa a les persones que han estat a l’atur 
més de cent vuitanta-tres dies durant l’exercici.»

Títol IV. Impost de Successions i Donacions

Article 45. Derogació de la Llei 3/2011, de 8 de 
juny

Es deroga la Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de 
la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions. El seu efecte entra en vi-
gor en data 1 de gener de 2012.

Títol V. Impost de patrimoni

Article 46. Modificació de la llei 31/2002, del 
30 de desembre, en relació al mínim exempt en 
l’Impost del Patrimoni

Amb efectes al 31 de desembre de 2011, es modifica l’ar-
ticle 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de me-
sures fiscals i administratives, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 2. Mínim exempt

L’import del mínim exempt en l’Impost sobre el Patri-
moni es fixa en 500.000 euros.»

Títol VI. Impost sobre grans establiments 
comercials

Article 47. Modificació de la Llei 16/2000, en 
relació a la base imposable de l’Impost sobre 
Gran Establiments Comercials

Es modifica l’article 7 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 
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«Article 7. Base imposable

1. Constitueix la base imposable la superfície total del 
gran establiment comercial individual, expressada en 
metres quadrats.

2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies se-
güents: 

a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

b) La superfície destinada a magatzems, tallers, obradors 
i espais de producció, reduïda en la proporció que resul-
ti de la relació entre la superfície de venda reduïda i la 
superfície de venda real. S’ha d’establir per reglament 
un sistema opcional d’estimació simplificada d’aquesta 
superfície.

c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície s’obté 
d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coeficient 
que correspongui segons els intervals següents: 

Coeficient

1. Establiments especialitzats 0,5

2. Altres establiments, segons els metres  
quadrats de superfície de venda real: 
A partir de 1.300 i menys de 2.500 m2 1
Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2
Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4
Igual o superior a 10.000 m2 1,8

3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, són establi-
ments especialitzats els que es dediquen, preferentment, 
a la venda d’una determinada gamma de productes de 
consum ocasional destinats al parament de la llar inclòs 
el mobiliari, a l’equipament de la persona, al bricolatge, 
a la venda de joguines, d’articles esportius o d’articles 
culturals i de lleure.

4. En el cas dels grans establiments comercials individu-
als que, d’acord amb les especificacions reglamentàries, 
no disposin d’aparcament per a llurs clients, la superfície 
total és integrada per les superfícies especificades per les 
lletres a i b de l’apartat 2.»

Article 48. Modificació de la Llei 16/2000,  
en relació al tipus de gravamen de l’Impost 
sobre Grans Establiments Comercials

Es modifica l’article 9 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 9. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen s’estableix en 35 euros per metre 
quadrat».

Article 49. Modificació de la Llei 16/2000,  
en relació a la base imposable de l’Impost 
sobre Gran Establiments Comercials

Es modifica l’article 7 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. Base imposable

1. Constitueix la base imposable la superfície total del 
gran establiment comercial individual, expressada en 
metres quadrats.

2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies se-
güents: 

a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

b) La superfície destinada a magatzems, tallers, obradors 
i espais de producció, reduïda en la proporció que resul-
ti de la relació entre la superfície de venda reduïda i la 
superfície de venda real. S’ha d’establir per reglament 
un sistema opcional d’estimació simplificada d’aquesta 
superfície.

c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície s’obté 
d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coeficient 
que correspongui segons els intervals següents: 

Coeficient

1. Establiments especialitzats 0,5

2. Altres establiments, segons els metres  
quadrats de superfície de venda real: 
A partir de 1.300 i menys de 2.500m2 1
Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2
Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4
Igual o superior a 10.000 m2 1,8

3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, són establi-
ments especialitzats els que es dediquen, preferentment, 
a la venda d’una determinada gamma de productes de 
consum ocasional destinats al parament de la llar inclòs 
el mobiliari, a l’equipament de la persona, al bricolatge, 
a la venda de joguines, d’articles esportius o d’articles 
culturals i de lleure.

En el cas dels grans establiments comercials individuals 
que, d’acord amb les especificacions reglamentàries, no 
disposin d’aparcament per a llurs clients, la superfície to-
tal és integrada per les superfícies especificades per les 
lletres a i b de l’apartat 2.» 

Article 50. Modificació de la Llei 16/2000,  
en relació a les bonificacions existents  
de l’Impost sobre Grans Establiments 
Comercials

Es suprimeix l’article 11 de la Llei 16/2000, de 29 de 
desembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comer-
cials.

Títol VII. Gravamen de protecció civil

Article 51. Modificació de la Llei 4/1997

Es modifica l’article 59 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 
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«Article 59. Subjecció i quantia del gravamen

»1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements 
patrimonials afectes a activitats de risc i situats al terri-
tori de Catalunya: 

»Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems 
en els quals s’utilitzen, s’emmagatzemen, es dipositen 
o es produeixen substàncies considerades perilloses 
d’acord amb l’annex I, part 1, “Relació de substàncies”, 
i part 2, “Categories de substàncies i preparats no de-
nominats específicament en la part 1”, del Reial decret 
1254/1999, del 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en 
els quals intervenen substàncies perilloses. Això, sempre 
que la quantitat present a la instal·lació o al grup d’instal-
lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren 
en la columna 3 de l’annex I, part 1 i part 2 del Reial 
decret 1254/1999.

»a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys quali-
ficats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat 
emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg 
de l’any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en 
els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

»b) En els supòsits a què es refereixen l’apartat primer i 
la lletra a, la base del gravamen s’ha de constituir amb la 
quantitat mitjana anual de substància present en la instal-
lació o en el grup d’instal·lacions, expressada en quilo-
grams.

»c) El tipus aplicable s’ha de determinar per a cada subs-
tància dividint 1.590,9271 per les quantitats, expressades 
en quilograms, que apareixen en la columna 3 de l’annex 
I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999.

»Segon. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport per mitjans fixos de substàncies perilloses, en 
el sentit a què fa referència l’apartat primer.

»a) En les conduccions de gas canalitzat de pressió igual 
o superior a 36 quilograms per centímetre quadrat, el ti-
pus de gravamen és de 0,2987 euros per metre lineal.

»b) Per als altres casos a què fa referència aquest apar-
tat, el gravamen és exigible al tipus de 0,0042 euros per 
metre lineal.

»Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici del 
gravamen sobre les instal·lacions industrials annexes que 
sigui procedent, d’acord amb l’apartat primer. La base 
del gravamen s’ha de constituir amb el moviment mitjà 
dels cinc anys naturals anteriors a la meritació, expressat 
en nombre de vols i segons la capacitat de passatgers de 
cada aeronau enlairada o aterrada.

»La tarifa és la següent: 

»a) Aeronaus amb capacitat entre 1 i 12 passatgers: 
11,8965 euros.

»b) Aeronaus amb capacitat entre 13 i 50 passatgers: 
24,7715 euros.

»c) Aeronaus amb capacitat entre 51 i 100 passatgers: 
47,4315 euros.

»d) Aeronaus amb capacitat entre 101 i 200 passatgers: 
86,0565 euros.

»e) Aeronaus amb capacitat entre 201 i 300 passatgers: 
137,5565 euros.

»f) Aeronaus amb capacitat entre 301 i 400 passatgers: 
189,0565 euros.

»g) Aeronaus amb capacitat entre 401 i 500 passatgers: 
240,5565 euros.

»h) Aeronaus amb capacitat de 501 passatgers o més: 
292,0565 euros.

»i) Aeronaus de càrrega: 11,8965 euros.

»Quart. Les preses hidràuliques. La base del gravamen 
s’ha de constituir amb la capacitat de la presa, expres-
sada en metres cúbics. El tipus és de 0,00021 euros per 
metre cúbic.

»Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i es-
tructures destinades a la producció o a la transformació 
d’energia elèctrica. La base del gravamen s’ha de consti-
tuir amb la potència nominal, expressada en megawatts. 
El tipus de gravamen és de 72,7759 euros per megawatt a 
les centrals nuclears, i de 21,3828 euros per megawatt a 
les altres instal·lacions.

»Sisè. Les instal·lacions i les estructures destinades 
al transport o al subministrament d’energia elèctrica, 
d’acord amb la tarifa següent: 

»a) Entre 26 i 110 quilovolts (kV): 0,00085 euros per me-
tre.

»b) Entre 111 i 220 quilovolts (kV): 0,00422 euros per 
metre.

»c) Entre 221 i 400 quilovolts (kV): 0,00855 euros per 
metre.

»d) Més de 400 quilovolts (kV): 0,0442 euros per metre.

»2. Si les empreses sotmeses al gravamen estan afecta-
des per un pla especial de protecció civil expressament 
destinat als riscos que se’n poden derivar, la quantitat 
del gravamen es fixa en la escala de l’apartat 2. En l’ela-
boració dels plans especials han d’ésser escoltades les 
empreses afectades. La resta de les empreses sotmeses 
al gravamen, entre les quals es troben les afectades per 
l’article 7 del Reial decret 1254/1999, del 16 de juliol, 
i, a la vegada, no afectades per l’article 9 del dit Reial 
decret, han de seguir el règim de quantificació establert 
per l’apartat 1.»

Títol VIII. Taxa per A l’aprofitament especial 
del domini públic per A l’accés A caixers 
automàtics d’entitats de crèdit

Article 52. Creació i naturalesa

D’acord amb el que preveu el Decret Legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, es 
crea la Taxa per a l’aprofitament especial del domini pú-
blic per a l’accés a caixers automàtics d’entitats de crèdit, 
que es regirà per la present llei.
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Article 50. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la Taxa l’aprofitament 
especial del domini pública per accedir als caixers au-
tomàtics instal·lats per entitats financeres per a prestar 
els seus serveis a les façanes dels immobles i en espais 
de les oficines d’entitats de crèdit amb accés directe des 
de la via pública.

Article 53. Subjecte passiu

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es re-
fereix l’article 35.4 i següents de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, que gaudeixen d’una 
llicència o que es beneficien de l’aprofitament.

Article 54. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàri-
es del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a 
les que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de 
les societats i els síndics, interventors o liquidadors de 
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 
General Tributària.

Article 55. Quota 

La quota anual a pagar, per caixer, de serà de 350 euros.

Article 56. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb l’any natural excep-
te en els supòsits d’inici o cessament en la utilització o 
aprofitament especial del domini públic necessari per a 
la presentació del servei per mitjà de caixers automàtics, 
casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, 
d’acord amb les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà 
la quota corresponent als trimestres naturals que resten 
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc 
l’alta.

b) En el cas de baixes per cessament d’activitat, es liqui-
darà la quota que correspongui als trimestres transcor-
reguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què 
s’origina el cessament.

Article 57. Meritació

1. L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la 
concessió de la llicència administrativa per part de la Ge-
neralitat o d’una administració local, o des que es realitzi 
l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.

2. La taxa regulada en la present llei es merita el primer 
dia de cada any natural, excepte en els casos en què la 
data de la concessió de la llicència no coincideixi amb 
aquest, i en aquest cas les quotes es calcularan propor-
cionalment al nombre de trimestres naturals que resten 
per a finalitzar l’any, incloent el de la data de concessió 
de la llicència.

3. La presentació de la baixa per cessament d’aquest 
aprofitament produirà efectes a partir de l’endemà al de 
la seva presentació, podent els interessats sol·licitar la 
devolució de l’import de la quota de al taxa correspo-
nents als trimestres naturals en què no s’hagués gaudit 
de l’aprofitament, exclòs aquell en el qual es sol·liciti.

Article 58. Normes de gestió i pagament

1. La taxa per a l’aprofitament especial del domini pú-
blic per a l’accés a caixers automàtics d’entitats de crè-
dit es gestionarà per mitjà de padró o matrícula, havent 
d’efectuar el pagament de les quotes anuals de la taxa en 
el període que es determini per l’Agència Tributària de 
Catalunya.

2. Per a la formació del padró o matrícula, els subjectes 
passius vindran obligats a presentar una relació dels cai-
xers automàtics que gestionen i que donen accés a la via 
pública, especificant la seva localització, amb expressió 
del carrer on estan instal·lats, número de la via pública, 
codi postal i municipi.

3. Rebuda la informació dels subjectes passius, l’Agència 
Tributària de Catalunya practicarà la liquidació d’alta i 
d’acord amb el que disposa l’article 102 de la Llei Ge-
neral Tributària, notificada aquesta liquidació d’alta en 
el padró o matrícula, es podran notificar col·lectivament 
les successives liquidacions per mitjà d’edictes que així 
ho adverteixin.

4. Els subjectes passius vindran obligats a declarar, en 
termini d’un mes les altes i baixes que es produeixin, 
així com els canvis en la titularitat.

Article 59. Infraccions i sancions

En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions 
tributàries, així com de les sancions que corresponguin 
a les mateixes, en cada cas caldrà ajustar-se a allò que 
disposen els articles 178 i següents de la Llei General 
Tributària.

Títol IX. Publicació de les balances fiscals 

Article 60. Modificació del Text Refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya

Es modifiquen els articles següents del Text Refós de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

1. S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, el 
Departament competent en economia i finances elabora-
rà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat 
corresponent al darrer exercici liquidat definitivament 
que s’incorporarà en l’Informe econòmic i financer.»

2. S’afegeix un nou epígraf al punt 4 de l’article 31 del 
Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalu-
nya: 
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«i. El càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat 
a la què fa referència l’apartat anterior.»

Disposicions addicionals.

Única. Impost sobre el Joc Online

El termini de tres mesos, el govern presentarà al Parla-
ment un projecte de llei per a regular l’impost sobre el 
joc online, entenent aquest les apostes, rifes, loteries i 
sortejos realitzats a través d’internet.

Disposicions finals

Primera. Habilitació reglamentària 

S’habilita al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
dictar, a proposta del conseller competent en matèria 
d’economia i finances, quantes disposicions calguin per 
al desenvolupament i execució de la present Llei.

Segona. Entrada en vigor de les mesures 
fiscals

1. Les mesures fiscals previstes en aquesta llei entraran 
en vigor el dia següent a la publicació d’aquesta llei al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb l’ex-
cepció de l’Impost sobre Estades en Establiments Turís-
tics d’Allotjament, que entrarà en vigor al cap de trenta 
dies a comptar des de la publicació d’aquesta llei al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. En relació a l’Impost sobre Estades en Establiments 
Turístics d’Allotjament, aquest no serà exigible a aque-
lles estades que hagin estat contractades amb anterioritat 
a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei. A tal efecte, 
qui al·legui aquesta circumstància, haurà de justificar la 
data de la contractació mitjançant l’aportació de la fac-
tura corresponent o per qualsevol altre mitjà de prova 
admès en Dret.

Tercera. Habilitació a la Llei de pressupostos

La Llei de pressupostos generals de la Generalitat de Ca-
talunya pot modificar les tarifes dels impostos que regu-
la aquesta llei.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 39276)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 119 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics (tram. 200-00019/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 38742).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.12.2011.

Proposició de llei del codi ètic de la policia 
de Catalunya
Tram. 202-00071/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 38742).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.12.2011.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 38742).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.12.2011.

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

3.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

Control del Decret llei 3/2011, del 20 de de
sembre, de mesures urgents en matèria de 
tresoreria
Tram. 203-00003/09

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 38601 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 23 de desembre 
de 2011, ha pres coneixement del Decret llei 3/2011, de 
20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tre-
soreria, publicat al DOGC 6028A, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 136 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 21 de desembre de 2011.

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del Conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de Decret Llei de mesures urgents en 
matèria de tresoreria.»

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

Barcelona, 20 de desembre de 2011

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

Decret llei 3/2011, de 20 de desembre,  
de mesures urgents en matèria de tresoreria

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i 
jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 
67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
el següent

Decret llei 

Preàmbul

Les greus tensions que afecten la tresoreria de la Gene-
ralitat de Catalunya, derivades, en gran part, de la difi-
cultat d’obtenir fons en el mercat, com a conseqüència 
de la situació del sistema financer, i d’altra banda, de la 
manca de determinades transferències, en concret les 
corresponents a la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, fan necessari que, amb 
caràcter urgent i extraordinari, s’adoptin, en l’àmbit de 
les retribucions del personal al servei de l’administració 
i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, un se-
guit d’actuacions.

Amb aquest objectiu, les mesures que s’adopten en aquest 
Decret llei es concreten en el possible ajornament i en fun-
ció de les disponibilitats de tresoreria de com a màxim un 
20% de l’import total a fer efectiu en el mes de desembre 
de 2011, en concepte de paga extraordinària, preveient que 
la quantitat ajornada es farà efectiva atenent les disponibi-
litats de la tresoreria o a la recepció de transferències de 
l’Estat. La mesura afecta el personal funcionari, estatutari 
i laboral, inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 
6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2011. Així mateix, la possibilitat 
d’ajornament s’estén al personal docent que resta sotmès 
al procediment de pagament delegat, en aplicació dels 
criteris d’analogia retributiva envers el empleats públics i 
en l’origen públic dels fons destinats al seu finançament. 
D’altra banda, l’afectació derivada d’altres actuacions es-
pecífiques de contenció de la despesa en fase d’aplicació 
fa que les mesures del present Decret llei no s’apliquin, 
per evitar duplicitats, a les entitats de dret públic i con-
sorcis amb participació majoritària de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de la salut, entitats del sector públic 
que tenen formalitzats encàrrecs de gestió amb l’ICASS, i 
a les universitats públiques.

Es preveu una clàusula de suspensió dels acords i pactes 
sindicals, en la mesura necessària per assolir la finalitat 
de la norma i la inaplicació de clàusules contractuals o 
condicions previstes en convenis col·lectius, que contra-
diguin el previst en el Decret llei.

S’autoritza el Govern per tal que, en funció de les dis-
ponibilitats de tresoreria o condicionat a determinats 
fets, faci efectius, mitjançant el pagament dels endarre-
riments corresponents i pel procediment que s’escaigui, 
els imports ajornats. Finalment, es preveu l’autoritza-
ció al Departament d’Economia i Coneixement per tal 
d’efectuar una retenció dels saldos a percebre en els crè-
dits de transferències i aportacions a les entitats del sec-
tor públic, en la mesura necessària per al compliment del 
que disposa el present Decret llei.
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La urgència en l’adopció d’aquestes mesures, així com 
la necessitat de vehicular-ne algunes mitjançant una dis-
posició amb rang de llei, justifica que el Govern faci ús 
de la facultat legislativa excepcional del Decret llei que 
li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, ja que concorre el supòsit de fet que l’habilita a 
recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent.

El Decret llei conté 5 articles, una disposició derogatòria 
i una de final, d’entrada en vigor, en la qual es preveu una 
vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent la seva excep-
cionalitat i urgència.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 
64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta de la vicepresi-
denta del Govern i del conseller d’Economia i Coneixe-
ment i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Decret llei és d’aplicació al personal funci-
onari, estatutari i laboral inclòs dins l’àmbit d’aplicació 
del títol III de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.

1.2 S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei 
les entitats a què fa referència la lletra i de l’apartat 1 de 
l’article 24 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, així 
com a les entitats del sector públic de la salut a què es 
refereix el capítol V del títol II de la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres, i les entitats del 
sector públic amb encàrrecs de gestió per a la prestació 
de serveis socials de l’ICASS.

Article 2. Ajornament del pagament de 
les retribucions del personal funcionari, 
personal sotmès a règim estatutari i personal 
docent de pagament delegat

2.1 Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei, el personal funcionari i el sotmès a règim estatutari 
podrà experimentar un ajornament en el pagament del 
líquid de les retribucions del mes de desembre de 2011 
de, com a màxim, el 20% d’una quantitat equivalent a 
l’import íntegre de la paga extraordinària.

2.2 El personal funcionari i interí al servei de l’Adminis-
tració de Justícia, corresponent a l’àmbit competencial 
català, podrà experimentar un ajornament en el paga-
ment líquid de les retribucions del mes de desembre de 
2011 equivalent a l’establert en l’apartat 2.1.

2.3 Les retribucions del personal que presta serveis en 
els ensenyaments objecte de concert dels centres concer-
tats i percebudes pel sistema de pagament delegat podran 
experimentar un ajornament en el pagament líquid de les 
retribucions de desembre de 2011 equivalent a l’aplicat al 
personal docent no universitari en virtut de l’apartat 2.1.

Article 3. Ajornament del pagament de 
retribucions del personal laboral

El personal laboral inclòs dins l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret llei podrà experimentar un ajornament 
en el pagament líquid de les retribucions del mes de de-

sembre de 2011 en un percentatge idèntic al fixat en l’ar-
ticle 2 d’aquest Decret llei per al personal funcionari i 
estatutari.

Article 4. Suspensió d’acords o pactes i 
inaplicació de convenis col·lectius

Se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindi-
cals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatuta-
ri en els termes estrictament necessaris per a la correcta 
aplicació d’aquest Decret llei i, així mateix, esdevenen 
inaplicables les clàusules contractuals o les condicions 
regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del perso-
nal laboral que contradiguin el que disposa aquest De-
cret llei.

Article 5. Autoritzacions i mesures de control

5.1 El Govern de la Generalitat, a proposta de la perso-
na titular del Departament d’Economia i Coneixement, 
determinarà la procedència de fer efectiu l’ajornament a 
què fa referència l’article 2, així com, si s’escau, el per-
centatge que correspon aplicar, dins dels límits que es 
preveuen en el present Decret llei.

5.2 S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè, 
d’acord amb les disponibilitats de tresoreria o per al cas 
que es produeixi la transferència dels fons derivats de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, faci efectiu el pagament, pel procediment que 
escaigui, de les quantitats objecte d’ajornament deriva-
des de l’aplicació d’aquest Decret llei.

5.3 S’autoritza el Departament d’Economia i Coneixe-
ment per a la retenció de saldos pressupostaris correspo-
nents a crèdits de transferències i aportacions a entitats 
del sector públic per l’import resultant d’aplicar els ajor-
naments a què fa referència aquest article.

5.4 La Intervenció General adoptarà les mesures ne-
cessàries per al control del compliment del que disposa 
aquest Decret llei.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang 
o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Ca-
talunya; Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Go-
vern; Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement
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Antecedents del Decret llei

1. Text de la disposició (Versió aprovada en la sessió del 
Govern de 20.12.11).

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008.

3. Informe jurídic.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 39085).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.12.2011.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Control del Decret llei 4/2011, del 20 de de
sembre, de necessitats financeres del sec
tor públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00004/09

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 38970 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 23 de desembre de 
2011, ha pres coneixement del Decret llei 4/2011, de 20 
de desembre, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 6030, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament 
el controli pel procediment que estableix l’article 136 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 23 de desembre 
de 2011.

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del Conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de Decret Llei de necessitats finan-
ceres del sector públic en pròrroga pressupostària.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint de desembre de dos mil 
onze.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

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

Decret llei 4/2011, de 20 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i 
jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 
67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el 
següent

Decret llei 

Preàmbul

En previsió que el tràmit parlamentari necessari per a 
l’aprovació de la corresponent llei de pressupostos per a 
l’exercici de l’any 2012 no hagi culminat i, per tant, no es 
pugui aprovar dins el termini necessari perquè entrin en 
vigor l’1 de gener de 2012, cal preveure que es prorrogui 
automàticament la vigència dels pressupostos anteriors, 
d’acord amb el que disposa tant l’article 33 de la Llei de 
finances públiques de Catalunya com l’article 21.2 de 
la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finança-
ment de les comunitats autònomes. Conseqüentment, 
s’han d’adequar determinades necessitats financeres, des 
de l’entrada en vigor del present Decret llei i mentre es 
mantingui la situació de pròrroga plantejada en l’exercici 
2012.

Sens perjudici del marc legal que comporta la situació 
de pròrroga pressupostària, les referides situacions fi-
nanceres que necessitin d’endeutament públic per al seu 
equilibri, han de ser autoritzades per una norma amb 
rang legal d’acord amb el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre.

Donada la situació plantejada, i d’acord amb article 38 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la ne-
cessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situa-
ció de pròrroga abans esmentada, pot dictar disposicions 
legislatives provisionals, sota la forma de Decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

La norma del Decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat 
a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients. Així, aquest Decret llei es pre-
senta en un sol article que abasta únicament les situaci-
ons de necessitats financeres inajornables per a determi-
nades entitats del sector públic.
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A proposta del conseller d’Economia i Coneixement i, 
d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic

1.1. S’autoritza el Govern perquè, en les condicions i els 
termes que fixa la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, des 
de l’entrada en vigor del present Decret llei, i mentre es 
mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg 
del 2012, faci ús d’operacions d’endeutament en qualse-
vol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi 
l’autoritzat per l’esmentada llei, incrementat pels imports 
que es derivin dels programes d’endeutament que s’apro-
vin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupos-
tària.

1.2. En el cas de les entitats del sector públic de la Gene-
ralitat, només es poden preveure noves operacions d’en-
deutament per l’import necessari per cobrir les amortit-
zacions previstes dins de l’exercici 2012, de manera que 
no s’incrementi el saldo viu de l’endeutament a 31 de 
desembre de 2011. Excepcionalment, i amb l’autoritza-
ció prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la 
Generalitat poden augmentar aquesta limitació del saldo 
viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2011. Aquest límit es 
pot ampliar, exclusivament, en els imports necessaris per 
fer front a quotes que vencin d’operacions de finança-
ment específiques d’inversions en infraestructures públi-
ques, les quals hagin estat previstes en plans econòmics i 
financers que hagin tingut l’aprovació del Govern.

1.3. En tot cas, l’increment del deute viu de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic no podrà superar la 
suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011, incrementats 
pels imports que es derivin dels programes d’endeuta-
ment que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabi-
litat pressupostària.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

Artur Mas i Gavarró Andreu Mas-Colell
President de la Generalitat Conseller d’Economia  
de Catalunya  i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text de la disposició (Versió aprovada en la sessió del 
Govern de 20.12.11)

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008.

3. Memòria econòmica.

4. Informe jurídic.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 39251).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 38296, 38817 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38296)

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

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

1 Redactar, d’acord amb els agents territorials i ens lo-
cals, i sotmetre a consulta pública en un termini màxim 
de tres mesos, el reglament que ha d’establir el procedi-
ment pel qual els municipis de l’Anoia que així ho deci-
deixin es puguin adscriure a l’Àmbit de les Comarques 

Fascicle segon
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Centrals i que ha de regular els requeriments per garan-
tir la continuïtat territorial dels àmbits de planejament.

2. Una vegada aprovat el reglament, de forma immedi-
ata, iniciar els treballs d’elaboració del Pla territorial 
parcial del Penedès i procedir a la designació del grup de 
treball que intervindrà en la seva formulació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38817)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
la tramitació del projecte de Decret pel qual es desplega 
la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 
1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planifica-
ció territorial del Penedès, que ja ha estat informat ini-
cialment pel Consell Tècnic.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de la variant de Vallirana de la 
carretera N340
Tram. 250-00679/09

Esmenes presentades
Reg. 38818 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38818)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure el finançament de la variant de Va-
llirana en la proposta d’obres a finançar per mitjà de la 
Disposició addicional tercera de l’Estatut per tal que 
aquesta infraestructura es posi en servei l’any 2013.»

Proposta de resolució sobre la presència 
d’especialistes en geologia als equips tèc
nics de GISA
Tram. 250-00683/09

Esmenes presentades
Reg. 38819 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38819)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que, d’acord amb la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 
Pública, es duguin a terme els procediments de super-
visió sobre la caracterització geològica i geotècnica del 
terreny, en l’execució d’obres promogudes per GISA, amb 
els recursos professionals propis o externs, segons la dis-
ponibilitat per càrrega de treball i atenent les caracterís-
tiques dels projectes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38820 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38820)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Primer: Intensificar la inspecció i seguiment del servei 
de transport per carretera entre Vilafranca del Penedès i 
Barcelona i a adoptar les mesures adients per a garantir 
la seva correcta prestació a fi que es cobreixi de forma 
adequada la demanda de mobilitat existent amb la dis-
posició d’un nombre de places suficient especialment en 
hora punta.

Segon: Analitzar, en els instruments de planificació dels 
serveis de transport públic, les necessitats de desplaça-
ment entre la comarca del Penedès i les ciutats de Barce-
lona i Tarragona.»
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Proposta de resolució sobre el finançament 
de la variant de Vallirana d’acord amb la dis
posició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09

Esmenes presentades
Reg. 38821 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38821)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incloure el finançament de la variant de Vallira-
na en la proposta d’obres a finançar per mitjà de la Dis-
posició addicional tercera de l’Estatut per tal que aquesta 
infraestructura es posi en servei l’any 2013.»

Proposta de resolució sobre l’acreditació 
pel Grup Ficosa del canvi de condicions que 
justifica l’incompliment dels acords subs
crits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09

Esmenes presentades
Reg. 38810 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38810)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a oferir els seus serveis de mediació a la direcció 
del Grup Ficosa i als representants dels treballadors per 
tal d’estudiar mesures de flexibilitat que permetin millo-
rar la posició competitiva de l’empresa i que, de forma 
preventiva, intentin evitar situacions de conflictivitat fu-
tura.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Ar
gentera per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 250-00699/09

Esmenes presentades
Reg. 38822 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38822)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar exercint les 
seves competències de control de la qualitat de les aigües 
en el medi, per tal que l’ens gestor (ja sigui l’ajuntament 
o prestador indirecte d’aquest), alhora de subministrar 
l’aigua per al consum humà, en l’exercici de les compe-
tències locals, pugui dur a terme les mesures correctores i 
preventives necessàries, amb l’objectiu de complir amb la 
normativa de qualitat sanitària.»

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a afavorir la construcció de la variant 
d’Olot entre les carreteres C152 i N260
Tram. 250-00703/09

Esmenes presentades
Reg. 38823 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38823)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a considerar prioritària, dins de la formació de la 
xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, la construcció 
de les variants d’Olot i de les Preses i en aquest sentit, 
s’insta també al Govern a: 

Primer: Activar els procediments per tal d’aprovar, en 
el més breu termini possible, la Declaració d’Impacte 
Ambiental del projecte «Millora general. Nova carretera 
C-37 de Vic a Olot. Tram. Les Preses-Olot».

Segon: Procedir a finalitzar la redacció del projecte 
constructiu corresponent, una vegada aprovada la De-
claració d’Impacte Ambiental.

Tercer: Impulsar, d’acord amb la prioritat esmentada, 
una programació de les obres de la variant d’Olot tot te-
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nint en compte la situació econòmica actual, les neces-
sitats de contenció del dèficit públic i les disponibilitats 
pressupostàries futures.

Quart: Adoptar, amb la major brevetat possible, una deter-
minació en relació amb les característiques que ha de tenir 
la variant de les Preses i a par-tir de l’anterior es desenvo-
lupin les actuacions necessàries per tal de poder efectuar 
posteriorment l’encàrrec del projecte constructiu.»

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres de la variant de Vallirana
Tram. 250-00705/09

Esmenes presentades
Reg. 38824 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38824)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure el finançament de la variant de Va-
llirana en la proposta d’obres a finançar per mitjà de la 
Disposició addicional tercera de l’Estatut per tal que 
aquesta infraestructura es posi en servei l’any 2013.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
del calendari d’execució de la segona fase 
de la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09

Esmenes presentades
Reg. 38775, 38825 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38775)

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

«[...] la Ronda Sud d’Igualada i del ramal de la Ronda 
Sud, de 170 metres, en el terme municipal de Vilanova del 
Camí, direcció Barcelona, que permeti així la connexió 
amb l’A2 i la C-15.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38825)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acabar la redacció del projecte constructiu de la 
segona fase de la Ronda Sud d’Igualada durant el primer 
semestre de 2012 i, un cop es disposi d’aquest projecte, a 
programar el més ràpidament possible les obres correspo-
nents, en funció de les futures disponibilitats pressupostà-
ries i els objectius globals de la contenció del dèficit públic.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació d’Ernest Lluch de 
la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09

Esmenes presentades
Reg. 38826 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38826)

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

«El Parlament insta al Govern a incloure, en el marc de 
la redacció del nou Pla Director d’Infraestructures, la 
programació de la nova estació d’Ernest Lluch de l’L5 
dels Transports Metropolitans de Barcelona i fixar el ca-
lendari de la seva execució en funció del conjunt d’inver-
sions previst.»
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Proposta de resolució sobre la freqüència 
de pas dels autobusos entre Sant Quintí de 
Mediona i Igualada i Vilafranca del Penedès 
i la instal·lació de marquesines a les parades 
de Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09

Esmenes presentades
Reg. 38827 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38827)

Apartat 1

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

«1. Augmentar, prioritàriament, la freqüència del servei 
d’autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca 
del Penedès i entre Sant Quintí de Mediona i Igualada 
d’acord amb allò previst en l’estudi de millora del trans-
port a l’Alt Penedès, tan bon punt es disposi dels recursos 
necessaris per afrontar aquestes actuacions.»

Apartat 2

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

Al punt 2.

«2. Tenir en compte la necessitat de l’establiment de 
marquesines de protecció a les parades dels servei d’au-
tobusos en el municipi de Sant Quintí de Mediona, en 
el moment que les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38828 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38828)

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

«El Parlament insta el Govern a presentar a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat d’aquesta cambra un cop que-
din assignades les partides pressupostàries necessàries 
per la seva execució, el calendari d’execució de les obres 
d’adaptació de l’estació de l’L1 de Just Oliveres.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38829 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38829)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalu-
nya a portar a terme una revisió dels instruments de pla-
nificació vigents per tal de prioritzar i programar les ac-
tuacions de millora de les infraestructures del transport 
públic de Catalunya, considerant els criteris d’eficiència 
que requereix l’actual conjuntura, avaluant la programa-
ció de l’Eix Transversal Ferroviari.»
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Proposta de resolució sobre la declaració 
de sòl contaminat de la finca ocupada pels 
residus de l’empresa Massó i Carol, a Santa 
Coloma de Cervelló
Tram. 250-00714/09

Esmenes presentades
Reg. 38830 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38830)

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

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Continuar vigilant l’estat de les instal·lacions de l’em-
presa Massó i Carol, plantejant-li totes les alternatives 
possibles per posar remei al focus de contaminació, així 
com a continuar col·laborant amb la instrucció del pro-
cediment penal que es porta a terme al Jutjat.

2. Programar una campanya de mesures de qualitat de 
l’aire mitjançant una unitat mòbil d’immissió.»

Proposta de resolució sobre la implantació 
del sistema tarifari integrat al transport pú
blic col·lectiu del Berguedà
Tram. 250-00720/09

Esmenes presentades
Reg. 38831 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38831)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a continuar millorant les condicions de despla-
çament en transport públic dels ciutadans del Berguedà 
i a afrontar la integració tarifària del conjunt de serveis 
de la comarca amb caràcter prioritari en funció de les 
disponibilitats pressupostàries existents.»

Proposta de resolució sobre la signatura 
del conveni amb l’Ajuntament de Sant Fe
liu de Llobregat per al finançament de les 
obres de soterrament de la línia ferroviària 
en aquest municipi i sobre el finançament i 
la licitació d’aquestes obres per part del Go
vern de l’Estat
Tram. 250-00799/09

Presentació
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista, Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Santi 
Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera 
i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 38487 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jaume Bosch Mestres, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Ma del Carmen de Rivera 
Pla, Diputada del Subgrup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El soterrament de les vies fèrries ha estat una reivindi-
cació històrica a Sant Feliu de Llobregat que es va ini-
ciar l’any 1980, amb l’aprovació en el Ple municipal, de 
l’inici de l’estudi de supressió del pas a nivell, fins el dia 
d’avui en que en base al protocol de conveni signat el 
passat 15 de juny de 2006, entre l’Ajuntament de Sant 
Feliu, el Ministeri de Foment i la Conselleria de Política 
Territorial, comptem amb un projecte constructiu redac-
tat i validat pel Ministeri de Foment, que permetria una 
vegada signat el conveni de finançament entre les tres 
administracions actuants, procedir a la licitació de els 
obres de soterrament del ferrocarril a la nostra ciutat per 
part de l’administració de l’Estat.

És per això que els grups sotasignats, recollint l’acord 
unànime del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat del passat 29 de setembre de 2011, presenten la 
següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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1. Obrir d’immediat el procés de negociació del conveni 
pendent de signar amb l’Ajuntament de sant Feliu de Llo-
bregat, imprescindible per concretar els compromisos de 
la part catalana en les obres de soterrament.

2. Exigir al Govern de l’Estat, d’acord al que disposa la 
resolució 51/IX del Parlament de Catalunya, que esta-
bleixi els mecanismes pressupostaris necessaris i liciti 
les obres de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu 
del Llobregat, abans de finalitzar l’any 2012, disposant 
per la seva execució dels fons previstos per la Disposició 
Addicional Tercera de l’Estatut.

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Eva Maria Granados Galiano, diputada del GP SOC; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del GP de CiU; Santi Rodrí-
guez Serra, diputat del GP del PPC; Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del GP d’ERC; Jaume Bosch Mestres, 
diputat del GP d’ICV-EUiA; Ma del Carmen de Rivera 
Pla, diputada del SP de C’s

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
la catalogació del vial d’accés a Castellnou 
de Bages com a carretera, el traspàs a la Di
putació de Barcelona i la incorporació d’una 
partida en els pressupostos del 2012 per al 
seu manteniment
Tram. 250-00800/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38757 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió de territori 
i sostenibilitat.

Exposició de motius

Castellnou de Bages és l’únic municipi de la província 
de Barcelona que no té una carretera com accés. Per ac-
cedir al nucli del municipi s’utilitza un vial, oficialment 
un camí asfaltat, qüestió que suposa un greu problema 
per fer-hi obres de millora o, senzillament, tasques de 
manteniment.

Qualsevol vial catalogat com a carretera és de titularitat 
d’una administració superior (Generalitat o Diputació) i, 
per tant, és aquest ens el que directament es fa càrrec de 
qualsevol actuació que s’hi hagi de fer. Per contra mentre 
consti com a camí la propietat correspon als municipis, 
per tant, són els propis ajuntaments els que han d’assu-
mir la responsabilitat i els costos que se’n deriven.

En el cas del camí asfaltat d’accés a Castellnou, aproxi-
madament el 20% és de titularitat d’aquest municipi, i el 
80% a Santpedor.

El que esperen els consistoris des de fa uns quants anys 
és que la Generalitat aprovi la catalogació del vial com 
a carretera i la traspassi a la Diputació amb la dotació 
pressupostària corresponent pel seu manteniment.

En el darrer acord de traspassos de carreteres entre la 
Generalitat i la Diputació, just fa un any, l’accés a Cas-
tellnou de Bages en va quedar fora.

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

Proposta de resolució

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

1. Que aprovi la catalogació del vial d’accés a Castellnou 
de Bages com a carretera

2. La traspassi a la Diputació de Barcelona.

3. Incorpori una partida en els Pressupostos de 2012 pel 
seu manteniment.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 38761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignants, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent sobre la construcció de l’escola Pasífae (Vi-
lanova i la Geltrú), per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Els darrers anys hi ha hagut un increment de la població 
escolar al municipi de Vilanova i la Geltrú, cosa que ha 
portat als governs municipals a negociar amb el Depar-
tament d’Educació del moment, la manera d’obrir noves 
escoles que incrementin l’oferta pública de la ciutat, 
donat que es tracta d’una competència del Govern de la 
Generalitat.
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Fruit d’aquesta necessitat Vilanova compta amb nous cen-
tres, com la reobertura de l’Escola Sant Jordi i la construc-
ció de les Escoles Ítaca i Volerany així com l’Institut de 
Baix a mar. En aquests casos, els centres van iniciar les 
seves activitats en barracons, que després han acabat desa-
pareixent per donar pas a un nou edifici escolar.

L’any 2005 es va veure la necessitat d’obrir una nova es-
cola pública de dues línies per tal d’atendre les necessi-
tats educatives a primària. Aquest centre, que s’ha aca-
bat anomenant oficialment com a Escola Pasífae, es va 
obrir de forma provisional, és a dir, en barracons i amb 
una ubicació també provisional, al sector Sant Jordi. La 
construcció de l’edifici definitiu està prevista en uns ter-
renys al sector de la Bòbila que l’Ajuntament va cedir al 
2007, amb una ampliació de més terrenys al 2011, per tal 
que la construcció d’aquesta escola entrés a formar part 
del calendari d’obres del Departament.

En tots aquests anys els pares i mares de l’escola hem 
confiat en la ràpida resolució de la construcció de l’es-
cola –es tractava en un principi d’uns pocs anys– i hem 
apostat decididament per un equipament provisional 
amb l’esperança que, tal com havia passat en els ante-
riors centres oberts recentment, no s’allargaria gaire la 
construcció definitiva de la nova escola.

La realitat, però, és que l’alumnat de p-3, p-4 i p-5 que 
en el seu dia van estrenar l’escola haurà estat, si no s’ac-
celeren les tràmits actuals, tota la seva primària en la 
construcció provisional actual, fet que creiem que no és 
desitjable si volem un ensenyament de qualitat.

En aquest procés l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ha mostrat la seva predisposició fins i tot a fer-se càrrec 
de la l’elaboració del projecte de construcció de l’edifici 
nou, per tal d’avançar en la seva construcció definitiva.

Atès que han passat els anys i que la construcció d’aquest 
centre no sembla figurar entre les prioritats immediates 
del govern de la Generalitat, els grups parlamentaris so-
tasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. Instar el Govern de la Generalitat a acordar la cons-
trucció de l’edifici definitiu de l’Escola Pasífae de Vila-
nova i la Geltrú per tal que pugui iniciar les obres durant 
l’any 2012.

2. Instar el Departament d’Ensenyament que faci la re-
serva pressupostària consegüent per a la redacció del 
projecte executiu de l’obra o, en el seu defecte, a signar 
un Conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
què el consistori se’n faci càrrec per endavant en la coor-
dinació amb els tècnics del Departament.

3. Instar el Departament d’Ensenyament a atorgar una 
subvenció extraordinària per l’ampliació i arranjament 
temporal del pati de l’Escola Pasífae, per tal d’habilitar 
mínimament les instal·lacions provisionals.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les accions per 
a assegurar l’exercici del dret a emprar el ca
talà en les institucions judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència

Reg. 38767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Tribunal Suprem espanyol ha ratificat la seva decisió 
presa el març d’enguany de considerar «desert» el recurs 
que el ciutadà català Marc Belzunces va presentar contra 
la seva condemna per haver fet objecció de consciència 
a les eleccions espanyoles de 2008, perquè la documen-
tació que van presentar els seus advocats no està en cas-
tellà. El jove va assegurar aleshores que presentava un 
recurs contra aquesta decisió del TS, admetent ja d’en-
trada que «difícilment» canviaria res. Ara ha anunciat 
que presentarà un nou recurs d’empara al Tribunal Cons-
titucional espanyol per vulneració de drets fonamentals. 
Tot plegat va començar quan l’Audiència de Barcelona va 
condemnar el jove a 14 dies de presó (o 28 dies de multa 
a 6 euros cadascun, o sigui, 168 euros) i 3 mesos de mul-
ta a 6 euros diaris (540 euros), en trobar-lo culpable d’un 
delicte electoral per haver-se negat a participar al procés 
electoral després de ser escollit membre d’una taula de 
votacions.

Durant tot el procés el jove va tenir greus problemes 
per usar-hi la llengua catalana («despeses, temps i pre-
ocupacions extres») i posteriorment el Tribunal Suprem 
espanyol ha decidit per dos cops que, com que no ha pre-
sentat el recurs en castellà, aquest queda «desert», que és 
com si no se n’hagués presentat cap.

La nova resolució del TS confirma que considera cor-
recte declarar desert un recurs si aquest es presenta en 
català.

Aquestes sentències del Tribunal Suprem, i d’altres cir-
cumstàncies que s’han produït pel fet de declarar o apor-
tar documentació en llengua catalana a institucions judi-
cials espanyoles com l’Audiència nacional o el Tribunal 
Constitucional, vulneren clarament l’article 9 de la Carta 
Europea de les llengües regionals o minoritàries, que diu 
el següent: 

«Article 9. Justícia

1. Les parts es comprometen, en allò que es refereix a les 
circumscripcions de les autoritats judicials en les quals 
resideix un nombre suficient de persones
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que usen les llengües regionals o minoritàries que jus-
tifiqui les mesures especificades a continuació, segons 
la situació de cadascuna d’aquestes llengües i a condició 
que la utilització de les possibilitats ofertes pel present 
paràgraf no sigui considerada pel jutge com a obstaculit-
zadora de la bona administració de la justícia: 

a) en els procediments penals: 

I. a assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició 
d’una de les parts, menin el procediment en les llengües 
regionals o minoritàries; i/o

II. a garantir a l’acusat el dret d’expressar-se en la seva 
llengua regional o minoritària; i/o

III. a assegurar que els requeriments i les proves, escrites 
o orals, no siguin considerades inadmissibles per l’únic 
motiu que siguin formulades en una llengua regional o 
minoritària; i/o

IV. a expedir en aquestes llengües regionals o minorità-
ries, si hom ho demana, els actes vinculats a un procedi-
ment judicial, recorrent si cal a intèrprets i a traduccions 
que no impliquin costos addicionals per als interessats; 

b) en els procediments civils: 

I. a assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició 
d’una de les parts, menin el procediment en les llengües 
regionals o minoritàries; i/o

II. a permetre, quan una part en un litigi ha de compa-
rèixer en persona davant un tribunal, que s’expressi en 
la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per 
això en despeses addicionals; i/o

III. a permetre la producció de documents i de proves en 
les llengües regionals o minoritàries, recorrent, si cal, a 
intèrprets i a traduccions; 

c) en els procediments davant els òrgans jurisdiccionals 
competents en matèria administrativa: 

I. a preveure que els òrgans jurisdiccionals, a petició 
d’una de les parts, menin el procediment en les llengües 
regionals o minoritàries; i/o

II. a permetre, quan una part en un litigi ha de compa-
rèixer en persona davant un tribunal, que s’expressi en 
la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per 
això en despeses addicionals; i/o

III. a permetre la producció de documents i de proves en 
les llengües regionals o minoritàries, per a la qual cosa 
recorreran, si cal a intèrprets i a traduccions; 

c) a adoptar mesures a fi que l’aplicació dels apartats I i 
III dels paràgrafs b. I c. precedents i l’ús, si s’escau, d’in-
tèrprets i de traduccions no impliquin costos addicionals 
per als interessats.

2. Les parts es comprometen: 

a) a no refusar la validesa dels actes jurídics establerts 
dins l’àmbit de l’estat pel sol fet que siguin redactats en 
una llengua regional o minoritària; 

b) a no refusar la validesa, entre les parts, dels actes jurí-
dics establerts dins l’àmbit de l’estat pel sol fet que siguin 
redactats en una llengua regional o minoritària, i a pre-
veure que es podran fer valer davant de tercers no parlants 

d’aquestes llengües, a condició que el contingut de l’acte 
es faci saber als tercers per les persones que el fan valer; o

c) a no refusar la validesa, entre les parts, dels actes jurí-
dics establerts dins l’àmbit de l’estat pel sol fet que siguin 
redactats en una llengua regional o minoritària.

3. Les parts es comprometen a posar a l’abast, en les 
llengües regionals o minoritàries, els textos legislatius 
nacionals més importants i aquells que concerneixen 
particularment els usuaris d’aquestes llengües, llevat que 
aquests textos no siguin ja disponibles altrament.»

La Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries 
està en vigor a l’Estat espanyol el dia 1 d’agost de 2001.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Emprendre les accions polítiques i jurídiques neces-
sàries per tal d’assegurar que els ciutadans de Catalunya 
puguin exercir el dret a fer ús de la llengua catalana a 
les institucions judicials espanyoles, donant compliment 
a l’article 9 de la Carta Europea de les llengües regionals 
o minoritàries.

2. Oferir al ciutadà Marc Belzunces, davant de la vulne-
ració de llurs drets com a català, representació lletrada 
per part de lletrats de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta de resolució sobre el desenvolu
pament dels plans urbanístics de la conca 
d’Òdena
Tram. 250-00803/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 38796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Al llarg dels darrers anys ha esdevingut imprescindi-
ble dotar l’àmbit dels conjunt de municipis de la Conca 
d’Òdena d’instruments de planificació urbanística con-
junts que permetin articular les estratègies de desenvo-
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lupament urbà de forma coordinada i coherent en el con-
junt d’aquest territori.

Les principals fites en aquesta coordinació urbanística 
ha estat l’aprovació del Pla Territorial Parcial de la Con-
ca d’Òdena, el 16 de setembre de 2008 i el Pla Director 
de la Conca d’Òdena el 19 de desembre de 2008. Aquests 
instruments urbanístics han establert, prèvia realització 
d’un llarg i exhaustiu procés de treball i de concertació 
amb el conjunt d’institucions i agents socials, la base en 
la que s’estableixen els principals eixos de desenvolupa-
ment territorial dels nostres municipis. Atenent els seus 
diferents aspectes, urbà, infraestructures, protecció na-
tural i en especial al planejament estratègic de les no-
ves àrees de desenvolupament econòmic que permetin 
afrontar el futur com un territori en el que s’hi desenvo-
lupi un volum important d’activitat econòmica.

Una de les àrees de desenvolupament econòmic establer-
ta en aquests plans és la configurada pel sector al nord 
oest de la Conca d’Òdena, en concret en el municipi 
d’Òdena, a banda i banda de la carretera BV-1031 en dos 
sectors impulsats per el Consorci de la Zona Franca, Can 
Morera, i per l’Incasòl, Cal Sanador. Aquest projecte 
que ha tingut en el passat recent un ampli recolzament 
i consens institucional i dels agents socioeconòmics de 
la Comarca i de la Conca d’Òdena, és un dels projectes 
de desenvolupament econòmic, industrial i logístic, que 
pot i ha de garantir el futur desenvolupament econòmic 
d’aquest territori: per la seva amplia dimensió, per les 
infraestructures planificades que el dotaran d’un gran 
nivell de competitivitat, per la implicació d’institucions 
com el Consorci de la Zona Franca que poden garantir 
el seu ràpid desenvolupament i facilitar la seva ocupa-
ció i esdevenint en aquest sentit un projecte fonamental 
i determinant pel futur del conjunt de la Conca d’Òdena, 
en definitiva un projecte que representa un tren que no 
podem deixar escapar i perdre aquesta oportunitat de 
desenvolupament econòmic.

Per tot això, i pel suport institucional que està rebent la 
demanda del seu desenvolupament, el Grup Parlamenta-
ri Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

a) Desenvolupar el Pla Director Urbanístic de la Conca 
d’Òdena, en especial pel que fa a les reserves de sòl des-
tinades a l’activitat logística, industrial i de serveis.

b) Dur a terme les gestions necessàries per a la posada 
en marxa del projecte de desenvolupament industrial del 
Consorci de la Zona Franca i de l’Incasòl de Can Morera 
i Cal Sanador, així com d’altres projectes de desenvolu-
pament industrial com el proposat en aquests moments 
pel municipi d’Òdena ubicat al Pla de les Gavarreres.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de la Secció d’Institut Serra 
de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 39079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la construcció 
del nou edifici del SES Serra de Noet (Berga), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

Fa cinc anys que des de la SES Serra de Noet de Berga i 
la seva AMPA reclamen la construcció del nou edifici de 
l’Institut, per tal de proporcionar la infraestructura ne-
cessària als estudiants d’aquest centre. Aquesta reclama-
ció és degut a que els estudiants reben les seves classes 
en precaris barracons, requerint l’esforç de professors i 
alumnes per tal de no perjudicar el rendiment acadèmic.

A més a més, també reclamen la necessitat de convertir 
el centre en un IES, de manera que hi hagi una línia de 
Batxillerat. D’aquesta manera, la infraestructura reque-
rida hauria de satisfer les necessitats de l’actual centre, 
més les necessitats que es derivarien de la seva amplia-
ció amb el Batxillerat.

Cal tenir en compte que aquest tema s’ha tractat en el Ple 
de l’Ajuntament de Berga en dues ocasions, la primera 
de les quals tingué lloc el 9 de maig de 2007 i es recolzà 
la conversió de la SES Serra de Noet en IES –amb tot el 
que això ha de comportar–, i la segona tingué lloc el 5 
de novembre de 2009, on es demanà un mapa equilibrat 
d’estudis postobligatoris públics a Berga.

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

Proposta de resolució

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

1. Afegir una línia de Batxillerat al centre SES Serra de 
Noet de Berga convertint-lo en IES Serra de Noet.

2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet durant l’any 2012, te-
nint en compte la seva conversió en IES.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa Anna Simó i Castelló
President del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre el concert de 
places en el centre de dia i en el futur centre 
de nit de la Residència de Gent Gran de Pi
nell de Brai per al 2013
Tram. 250-00805/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 39080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Pere Bosch Cu-
enca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

Les Terres de l’Ebre tenen un dèficit en places per centre 
de dia i residències de gent gran que ha estat reconegut 
pel MH Conseller Cleries davant dels mitjans de comu-
nicació.

Cal tenir en compte aquesta carència i que l’ajuntament 
de Pinell de Brai (Terra Alta) acaba de construir amb re-
cursos propis un centre de dia, que caldria posar en mar-
xa. No es poden malbaratar diners públics, i els veïns del 
municipi i del col·lectiu de gent gran han fet nombroses 
peticions al respecte.

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

Proposta de resolució

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

1. Iniciar els tràmits per a concertar places en el Centre 
de Dia del Municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) per tal 
de fer un Centre de Dia Rural que sigui operatiu el 2013.

2. Iniciar els tràmits per a concertar places per un futur 
Centre de Nit a la Residència de Gent Gran construïda 
per l’Ajuntament de Pinell de Brai (Terra Alta) que sigui 
operatiu el 2013.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa Pere Bosch Cuenca
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta
bleix el programa Europa Creativa
Tram. 295-00140/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
«Erasmus per a tots», el programa d’educa
ció, formació, joventut i esport de la Unió
Tram. 295-00141/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta
bleix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 20142020
Tram. 295-00142/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta
bleix el Programa de justícia per al període 
20142020
Tram. 295-00143/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Con
sell relativa a la protecció consular dels ciu
tadans de la Unió en països estrangers
Tram. 295-00144/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con
sell pel qual s’estableix el programa «Euro
pa amb els ciutadans» per al període 2014
2020
Tram. 295-00145/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell sobre estadís
tiques demogràfiques europees
Tram. 295-00146/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla
ment Europeu i del Consell per la qual es 
concedeix un ajut macrofinancer a la Repú
blica del Kirguizistan
Tram. 295-00147/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 39247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.12.2011 al 17.01.2012).

Finiment del termini: 18.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.12.2011.
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
73/IX, sobre la licitació del tram de la car
retera C14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 290-00065/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38941 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00065/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 73/IX, so-
bre la licitació del tram de la carretera C-14 entre Orga-
nyà i Montan de Tost.

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 73/IX, sobre la licitació del 
tram de la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost 
(núm. tram. 290-00065/09), us informo del següent: 

El Govern ha prioritzat i impulsat l’execució del con-
dicionament de la carretera C-14 al seu pas pel congost 
de Tresponts, respecte a la resta de les altres actuacions 
previstes a la mateixa carretera C-14 al seu pas per l’Alt 
Urgell.

En concret s’ha licitat la redacció del projecte cons-
tructiu del Condicionament, Eixamplament i millora de 
traçat. C-14 PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà - 
Montant de Tost. Així mateix, ja s’ha iniciat la redacció 
d’aquest projecte.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 80/IX, 
sobre el sistema tramviari del Camp de Tar
ragona
Tram. 290-00072/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38942 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00072/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 80/IX, so-
bre el sistema tramviari del Camp de Tarragona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 80/IX, sobre el sistema tram-
viari del Camp de Tarragona (núm. tram. 290-00072/09), 
us informo del següent: 

La implantació del sistema tramviari del Camp de Tarra-
gona és un projecte amb un cost estimat de 580 milions 
d’euros i que tindrà una baixa demanda pel conjunt de la 
xarxa. L’anàlisi cost-benefici de l’actuació ha determinat 
que el projecte té una TIR (Taxa Interna de Retorn) del 
–11%, el que indica que la rendibilitat social que obtin-
drà la societat amb la inversió en aquesta actuació serà 
negativa.

Això fa que el sistema definit per l’estudi informatiu 
pugui ser un referent com a esquema finalista però, les 
característiques ja descrites i la conjuntura econòmica 
actual fan difícil la seva execució imminent i, per tant, 
cal definir un full de ruta que plantegi unes fases de des-
envolupament del projecte. Una primera fase hauria de 
prioritzar la utilització del corredor ferroviari que que-
darà alliberat entre Cambrils i Salou gràcies a l’execu-
ció del nou corredor del Mediterrani, juntament amb la 
penetració urbana del mode fins a l’estació ferroviària de 
Vila-seca, on es permetrà l’intercanvi modal.

Per últim, el fet que encara no s’hagi finalitzat la trami-
tació de l’estudi informatiu ni s’hagi redactat el projecte 
constructiu, fan que no sigui possible definir les previsi-
ons financeres i pressupostàries necessàries per al desen-
volupament del projecte.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 81/IX, 
sobre el desdoblament de l’eix viari entre 
Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres 
C53 i C26
Tram. 290-00073/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38943 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00073/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 81/IX, so-
bre el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer 
i Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26.

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 81/IX, sobre el desdoblament 
de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les 
carreteres C-53 i C-26 (núm. tram. 290-00073/09), us in-
formo del següent: 

S’està redactant l’estudi previ necessari per tal d’analit-
zar la viabilitat del desdoblament de les carreteres C-53 i 
C-26 en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 159/IX, 
sobre la cobertura dels nous canals de Tele
visió de Catalunya
Tram. 290-00149/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39010 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00149/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 159/IX, so-
bre la cobertura dels nous canals de Televisió de Catalunya.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 159/IX, sobre la cobertura dels nous canals 
de Televisió de Catalunya (núm. tram. 290-00149/09), us 
informo, amb el document annex, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació informa del se-
güent: 

El passat mes de gener va finalitzar la posada en fun-
cionament de 49 centres emissors del segon canal múl-
tiple de Televisió de Catalunya, amb el desplegament 
d’aquests centres emissors es donava una cobertura apro-
ximada del 90, 80% de la població de Catalunya 2.230 
nuclis de població coberts.

Durant els mesos de juny i agost de 2011 es van posar en 
funcionament 59 nous centres emissors, amb els quals 
es va obtenir una ampliació de cobertura poblacional de 
fins el 97%.

El Govern manté la voluntat de continuar treballant per 
ampliar la cobertura fins als 229 centres emissors, tenint 
present l’actual context d’ajustos pressupostaris.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Antoni Molons i García
Director general

Control del compliment de la Resolució 169/IX, 
sobre el programa «La sardana a l’escola»
Tram. 290-00155/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39057 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00155/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 169/IX, 
sobre el programa «La sardana a l’escola».

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 169/IX, sobre el programa 
«La sardana a l’escola» (núm. tram. 290-00155/09), us 
informo del següent: 

La directora general d’Educació Secundaria Obligatòria 
i Batxillerat es va reunir, el passat mes de maig amb la 
Federació Sardanista de Catalunya que va presentar un 
projecte per tal d’incloure un curs de sardanes i danses 
populars a les escoles en horari escolar, fet que perme-
tria el reconeixement de la sardana com element festiu 
patrimonial d’interès nacional, l’apropament dels joves 
davant de les danses, i la inclusió de la temàtica sarda-
nista de qualitat dins de l’assignatura d’educació física.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 172/IX, 
sobre el suport a les entitats que defensen 
la cultura catalana a la Catalunya del Nord
Tram. 290-00158/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39011 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00158/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 172/IX, 
sobre el suport a les entitats que defensen la cultura cata-
lana a la Catalunya del Nord.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 172/IX, sobre el suport a les entitats que de-
fensen la cultura catalana a la Catalunya del Nord (núm. 
tram. 290-00158/09), us informo, amb el document an-
nex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Direcció de 
Serveis informa del següent: 

El Govern de la Generalitat reconeix el territori de la 
Catalunya Nord com un dels territoris que comparteixen 
una història, una cultura i una llengua amb Catalunya. 
En aquest sentit, el Govern ha donat suport a les activi-
tats adreçades a preservar i potenciar les tradicions cul-
turals d’aquell territori, mitjançant subvencions, conve-
nis o d’altres formes de col·laboració.

Concretament, durant l’exercici 2011 s’ha realitzat una 
convocatòria de subvencions Eurodistricte per al desen-
volupament de projectes de cooperació a l’Espai Cata-
là Transfronterer i, en el marc de les convocatòries de 
diversos departaments de la Generalitat, s’han concedit 
ajuts a entitats de la Catalunya Nord per projectes en què 
la llengua i la cultura compartida hi són presents.

Així mateix, s’ha establert convenis i s’ha atorgat sub-
vencions a diverses escoles de la Catalunya Nord, i altres 
entitats que impulsen l’ensenyament de català a escoles 
de primària i als centres d’ensenyament secundari.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Control del compliment de la Resolució 174/IX, 
sobre la gestió dels habitatges públics de 
la Generalitat pels ajuntaments que ho sol
licitin
Tram. 290-00164/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38944 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00164/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 174/IX, 
sobre la gestió dels habitatges públics de la Generalitat 
pels ajuntaments que ho sol·licitin.

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 174/IX, sobre la gestió dels 
habitatges públics de la Generalitat pels ajuntaments que 
ho sol·licitin (núm. tram. 290-00164/09), us informo del 
següent: 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitat-
ge, preveu, en l’article 107, que l’Administració pública 
administri els habitatges amb protecció oficial.

En aquest sentit ja s’han signat convenis amb diversos 
Ajuntaments per tal que aquests desenvolupin l’adminis-
tració i gestió del parc públic d’habitatges dins del seu 
territori.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 175/IX, 
sobre la suspensió de l’actuació denomina
da «ronda de Mataró» i sobre l’actualització 
del Pla director d’infraestructures de la re
gió metropolitana de Barcelona 20012010
Tram. 290-00165/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38945 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00165/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 175/IX, so-
bre la suspensió de l’actuació denominada «ronda de Ma-
taró» i sobre l’actualització del Pla director d’infraestruc-
tures de la regió metropolitana de Barcelona 2001-2010.

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 
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compliment a la Resolució 175/IX, sobre la suspensió de 
l’actuació denominada «ronda de Mataró» i sobre l’ac-
tualització del Pla director d’infraestructures de la regió 
metropolitana de Barcelona 2001-2010 (núm. tram. 290-
00165/09), us informo del següent: 

D’una banda, s’ha suspès l’actuació anomenada Millora 
accessibilitat a Mataró. C-31, PK 231+800 al 235+000. 
Tram: Cabrera de Mar-Mataró corresponent a unes obres 
adjudicades l’any 2010, que correspon a les calçades la-
terals de Mataró o Ronda de Mataró.

D’altra banda, el Govern està redactant el nou Pla Di-
rector d’Infraestructures de la regió metropolitana de 
Barcelona 2011-2020 (PDI), que inclou la comarca del 
Maresme. La redacció del document s’està fent atenent 
als criteris de rendibilitat socioeconòmica que exigeix 
l’actual conjuntura. S’ha tramitat l’Informe de Sosteni-
bilitat Ambiental del Pla preliminar, i s’està continuant 
amb la redacció del document principal.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
176/IX, sobre el projecte d’integració urba
na de les vies de Renfe al pas per Sant Vicenç 
de Castellet (Bages)
Tram. 290-00166/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38946 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00166/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 176/IX, 
sobre el projecte d’integració urbana de les vies de Renfe 
al pas per Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 176/IX, sobre el projecte 
d’integració urbana de les vies de Renfe al pas per Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) (núm. tram. 290-00166/09), 
us informo del següent: 

Aquest Departament s’ha adreçat al Ministeri de Foment 
i a l’Adif, on demana impulsar un estudi de millora de la 
integració del ferrocarril en el nucli urbà de Sant Vicenç 
de Castellet, en què s’analitzen diferents propostes de 
millora, així com la seva viabilitat tècnica i econòmica, 
que permetin a continuació iniciar la redacció del cor-
responent projecte constructiu.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 177/IX, 
sobre l’adequació de l’oferta de serveis fer
roviaris entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vi
cenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, i 
sobre la zona tarifària de l’estació de Cube
lles
Tram. 290-00167/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38947 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00167/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 177/IX, 
sobre l’adequació de l’oferta de serveis ferroviaris entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 
de rodalia, i sobre la zona tarifària de l’estació de Cu-
belles.

Comissió competent: Territori i Sosteniblitat

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 177/IX, sobre l’adequació de 
l’oferta de serveis ferroviaris entre Vilanova i la Geltrú 
i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, i so-
bre la zona tarifària de l’estació de Cubelles (núm. tram. 
290-00167/09), us informo del següent: 

Entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, 
els dies feiners, circulen 70 serveis de Rodalies de Ca-
talunya (36 sentit Barcelona i 34 sentit Sant Vicenç de 
Calders) amb parada en totes les estacions intermèdies. 
D’aquests, 65 trens corresponen a l’oferta de la línia R2 
sud de rodalia i 5 són trens regionals.

La freqüència mitjana de servei és de 30 minuts per hora 
i sentit, la qual s’incrementa en sentit Barcelona fins als 
15 minuts durant l’hora punta.

La demanda de les estacions d’aquest trajecte és de 
18.233 viatgers (suma de viatgers pujats i baixats), se-
gons l’últim estudi d’aforaments disponible (2010).

Un cop estudiada l’oferta de serveis ferroviaris entre Vi-
lanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, considerem 
que és adequada a la demanda actual.

En l’actualitat, en el servei de rodalia coexisteixen dos 
sistemes tarifaris: el dels títols propis de Renfe, unimo-
dals, i el del sistema integrat de l’ATM implantat l’any 
2001, els títols del qual permeten combinar diferents 
modes de transport.

Tots dos sistemes tenen el seu propi mapa de zones i 
aquests, en el cas de Cubelles com en altres 46 estacions 
de rodalia, no són coincidents (Cubelles està inclosa dins 
de la zona 5 de Renfe però pertany a la zona 4 de l’ATM).

Tot i que és voluntat d’aquest Departament de Territori 
i Sostenibilitat assolir la integració dels dos mapes tari-
faris, aquest objectiu roman supeditat a la disponibilitat 
de recursos pressupostaris per fer front al menyscapte 
que suposarà la integració. En aquest sentit, l’any 2010, 
l’ATM i Renfe van realitzar un estudi conjunt sobre la 



30 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 220

4.50.01. INFORMACIó 49

viabilitat de la unificació dels mapes tarifaris en el que 
es concloïa que el cost econòmic anual de la integració 
podria ser superior als 8 milions d’euros anuals.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
178/IX, sobre l’execució de l’estació depu
radora d’aigües residuals a la urbanització 
Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 290-00168/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38738 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00168/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 178/IX, 
sobre l’execució de l’estació depuradora d’aigües residu-
als a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp 
(Alt Camp).

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 178/IX, sobre l’execució de 
l’estació depuradora d’aigües residuals a la urbanització 
Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp) (núm. tram. 
290-00168/09), us informo del següent: 

L’Agència Catalana de l’Aigua a data d’avui encara no té 
garantits els ingressos necessaris per a poder dur a terme 
la reprogramació de les actuacions del Programa de Sa-
nejament d’aigües residuals urbanes (PSARU). Tot i així, 
està duent a terme la revisió del Pla de gestió de districte 
de conca fluvial de Catalunya, que inclou la revisió dels 
programes específics que en depenen, com és el cas del 
PSARU.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 179/IX, 
sobre la modificació del Decret 103/2009, 
relatiu a l’encàrrec de gestió de la Generali
tat a Tabasa, per a establir que el desdobla
ment de la carretera B500 entre el Mares
me i el Vallès Oriental sigui lliure de peatge
Tram. 290-00169/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38948 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00169/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 179/IX, so-
bre la modificació del Decret 103/2009, relatiu a l’encàr-
rec de gestió de la Generalitat a Tabasa, per a establir que 
el desdoblament de la carretera B-500 entre el Maresme i 
el Vallès Oriental sigui lliure de peatge.

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 179/IX, sobre la modificació 
del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de gestió de la 
Generalitat a Tabasa, per a establir que el desdoblament 
de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès Orien-
tal sigui lliure de peatge (núm. tram. 290-00169/09), us 
informo del següent: 

L’actuació estava inicialment assignada a TABASA, 
d’acord amb allò que s’indica al Decret 103/2009, de 30 
de juny, pel qual s’amplia l’encàrrec de gestió de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa pú-
blica TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, 
SA, en concret, per ‘expressat a l’article 1 i a l’apartat 2 
de l’esmentat Decret.

TABASA encarregarà durant el 2012 el projecte de des-
doblament de la carretera B-500 entre el Maresme i el 
Vallès Oriental. En el moment en què el Govern estigui 
en disposició d’endegar el procediment d’adjudicació, 
s’estudiaran les diferents alternatives per al seu finança-
ment.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 180/IX, 
sobre l’increment de recursos per a corregir 
el dèficit històric d’inversions en infraestruc
tures de l’Estat a Catalunya
Tram. 290-00170/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38949 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00170/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 180/IX, 
sobre l’increment de recursos per a corregir el dèficit 
històric d’inversions en infraestructures de l’Estat a Ca-
talunya.

Comissió competent: Territori i Sostenibiltat

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 180/IX, sobre l’increment de 
recursos per a corregir el dèficit històric d’inversions en 
infraestructures de l’Estat a Catalunya (núm. tram. 290-
00170/09), us informo del següent: 

El Govern està treballant per tal de garantir el conjunt 
d’inversions prioritàries que ha d’executar l’Estat per tal 
de resoldre els dèficits històrics que té envers Catalunya. 
En aquest sentit, el Govern reclama el compliment del 
Pla d’Infraestructures ferroviàries de les rodalies de Bar-
celona 2008-2015, redactat pel Ministerio de Fomento, 
que significa una inversió d’uns 4.000 milions d’euros, 
i està col·laborant en la redacció del Pla equivalent de 
l’àmbit de regionals, el Pla d’infraestructures ferroviàries 
dels serveis regionals de Catalunya 2012-2018, que defi-
nirà una inversió d’un ordre de magnitud semblant al del 
Pla de Rodalies.

El compliment d’aquests dos plans permetran obtenir 
una xarxa ferroviària adaptada als serveis ferroviaris 
actuals i als previstos en els instruments de planificació 
vigents.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
181/IX, sobre el rebuig a l’abocament de re
sidus i sobre la restauració de l’argilera al 
paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerda
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 290-00171/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38950 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00171/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 181/IX, so-
bre el rebuig a l’abocament de residus i sobre la restauració 
de l’argilera al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental).

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 181/IX, sobre el rebuig a 
l’abocament de residus i sobre la restauració de l’argilera 
al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) (núm. tram. 290-00171/09), 
us informo del següent: 

En data 10 de novembre de 2011 s’ha emès resolució sig-
nada per mi mateix per la qual s’accepta el desistiment 
efectuat per l’empresa Puigfel, SA, i es declara conclús el 
procediment relatiu a la sol·licitud d’autorització ambien-
tal per a la instal·lació d’un dipòsit de classe II per a resi-
dus embalats, ubicat al lateral de l’AP7, km 4,5, de Can 
Fatjó (Cerdanyola del Vallès), arxivant-se les actuacions 
practicades a l’expedient B1AAI110001.

Pel que fa a l’activitat extractiva Almar (AE 84/0589+01), 
de la que és titular l’empresa Almar Productos Cerámi-
cos, SA, el programa de restauració vigent no preveu la 
restauració integrada de l’activitat, ni estableix cap ca-
lendari per efectuar els treballs de restauració. Mentre 
continuï la seva vigència, no es pot exigir al titular de 
l’activitat que comenci la restauració fons a l’acabament 
de l’explotació minera. A data d’avui, l’autorització mi-
nera de l’explotació està vigent i aquesta ha presentat el 
seu pla anual de labors de l’any 2011.

D’acord amb la Disposició transitòria 2a i l’article 71.3 
del Decret 136/1999, del Reglament general de desplega-
ment de la Llei 3/1998, la llicència ambiental va quedar 
atorgada per silenci positiu.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 182/IX, 
sobre la regeneració de les platges del Ma
resme
Tram. 290-00172/09

Informe relatiu al compliment de la Resolu-
ció
Reg. 38951 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00172/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 182/IX, so-
bre la regeneració de les platges del Maresme.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 182/IX, sobre la regeneració 
de les platges del Maresme (núm. tram. 290-00172/09), 
us informo del següent: 

El Grup de Treball creat entre el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i la Direcció General de la Costa i 
del Mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí ha encarregat un estudi conjunt a les universitats 
de Cantàbria i Politècnica de Catalunya, per establir les 
directrius tècniques que permetin afrontar el problema 
de regressió de la façana litoral del Maresme.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha impulsat 
la Planificació d’espais fluvials de la Tordera. En relació 
amb el Pla d’ordenació d’extraccions, aquest és plena-
ment vigent.

Pel que fa als treballs que han de dur a terme els ports 
de Catalunya, el 18 de novembre de 2010 la Direcció Ge-
neral competent en matèria de ports va adreçar als ports 
amb obligacions concessionals, entre els quals es troben 
els situats en el Maresme, requeriment de presentació de 
projectes d’execució de transvasament de sorra, tot esta-
blint els volums a transvasar.

La tramitació dels projectes de transvasament van situar 
les dates d’execució dels moviments de sorra un cop ini-
ciades les temporades de bany i de platges dels respectius 
municipis. D’acord amb els informes municipals i un cop 
valorat per la Direcció General de Transports i Mobilitat 
els perjudicis econòmics que es podria ocasionar sobre 
el sector turístic, s’ha requerit als ports l’ajornament del 
transvasament al 2012, tot certificant la provisió pressu-
postària de l’import corresponent al volum requerit el 
2011 per a la realització acumulada durant el 2012, així 
com per fer front a possibles actuacions d’emergència 
que en aquesta matèria es puguin requerir.

Els resultats del seguiment batimètric de l’entorn por-
tuari (seguiment de la profunditat marina a les platges 
adjacents al port), així com la simplificació adminis-
trativa de les actuacions de transvasament de sorrra, 
ha de permetre durant el 2012 l’acompliment de les 
obligacions concessionals de restitució de la dinàmica

litoral interceptada a tots els ports tutelats per la Direc-
ció General de Transports i Mobilitat.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 183/IX, 
sobre l’ampliació de les infraestructures i els 
serveis ferroviaris a les comarques de Tar
ragona

Tram. 290-00173/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 38952 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00173/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 183/IX, so-
bre l’ampliació de les infraestructures i els serveis ferro-
viaris a les comarques de Tarragona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 183/IX, sobre l’ampliació de 
les infraestructures i els serveis ferroviaris a les comar-
ques de Tarragona (núm. tram. 290-00173/09), us infor-
mo del següent: 

S’està enllestint un estudi sobre la implantació dels trens 
de rodalia a Tarragona, que definirà amb detall les previ-
sions dels serveis de rodalia d’aquest àmbit.

El Govern està treballant en l’elaboració d’una propos-
ta del Pla de les infraestructures dels serveis regionals 
a Catalunya, que ha de redactar el Ministerio de Fo-
mento. Aquest Pla ha de definir les millores que s’han 
d’executar en els propers anys en la xarxa ferroviària 
catalana, per tal de permetre les circulacions, amb bona 
qualitat de servei, de les línies de mitjana i llarga dis-
tància.

El Govern està instant aquest organisme a incloure en 
aquest Pla totes les actuacions que es consideren ne-
cessàries, tant de millora de les infraestructures actu-
als com d’actuacions de nova implantació. En l’àmbit 
de les comarques de Tarragona, una de les actuacions 
que es reclama que s’estudiï és la connexió ferroviària 
a l’Arboç entre les vies convencionals i les vies d’alta 
velocitat. Aquest enllaç permetrà, als trens amb ample 
variable, passar de la línia convencional a la via d’alta 
velocitat, permetent-los així millorar les seves prestaci-
ons en els seus viatges cap a Barcelona, Girona o fora 
de Catalunya.
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Pel que fa al punt b, considero que el passat dia 14, i da-
vant aquesta comissió, vaig explicar abastament el tema 
del sistema tramviari el Camp de Tarragona.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
184/IX, sobre l’increment dels ajuts per al 
pagament de lloguers, per a l’emancipació 
i per a la promoció d’habitatges de lloguer 
social
Tram. 290-00174/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38739 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00174/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 184/IX, 
sobre l’increment dels ajuts per al pagament de lloguers, 
per a l’emancipació i per a la promoció d’habitatges de 
lloguer social.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 184/IX, sobre l’increment 
dels ajuts per al pagament de lloguers, per a l’emanci-
pació i per a la promoció d’habitatges de lloguer social 
(núm. tram. 290-00174/09), us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya reclama en 
cadascuna de les reunions que manté amb el Ministeri 
de Foment els fons destinats al pagaments dels ajuts al 
lloguer i també dels destinats a la promoció d’habitatge 
de protecció oficial de lloguer.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de T
erritori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 185/IX, 
sobre la integració tarifària de Berga a la si
sena corona de transport metropolità
Tram. 290-00175/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38953 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00175/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 185/IX, so-
bre la integració tarifària de Berga a la sisena corona de 
transport metropolità.

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 185/IX, sobre la integració 
tarifària de Berga a la sisena corona de transport me-
tropolità (núm. tram. 290-00175/09), us informo del se-
güent: 

En el cas concret del Berguedà ja existeix una proposta 
tècnica per a la integració de la comarca com a una sete-
na corona dins del sistema integrat de l’ATM de Barce-
lona, l’execució de la qual resta pendent de la disposició 
del pressupost necessari per a fer-hi front que es situa al 
voltant de 1 milió d’euros anual.

En tant no es pot afrontar la integració tarifària del 
Berguedà i per tal de millorar les condicions de despla-
çament dels usuaris habituals del transport públic a la 
comarca fins a la seva principal destinació que és Bar-
celona, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
s’ha dut a terme la implantació d’un nou títol de trans-
port que ha permès des del mes de juliol passat, posar 
a disposició de tots els usuaris i usuàries del sistema de 
transport públic de Catalunya que vulguin desplaçar-se 
des del Berguedà i el Solsonès fins a Barcelona i a l’in-
revés, un nou títol de transport multiviatge amb una re-
baixa de més del 50% en relació amb el preu del bitllet 
senzill actual.

El preu del nou títol de transport és de 70 euros i permet 
viatjar 10 vegades entre Barcelona i les localitats de les 
esmentades comarques de la Catalunya Central o a la in-
versa, amb un preu de 7 euros per viatge. Aquest títol es 
pot utilitzar en el servei interurbà de transport per car-
retera gestionat per l’empresa concessionària SA Alsina 
Graells de Autotransportes i tindrà una caducitat de 60 
dies a comptar des de la primera vegada que s’utilitzi, 
amb el límit del mes de desembre de cada anualitat.

La despesa generada per aquesta actuació és coberta pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat en el ben entès 
que en tot cas l’aportació es liquidarà en funció del me-
nyscapte que la utilització d’aquest nou títol de transport 
hagi produït a l’empresa concessionària del servei.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 186/IX, 
sobre el soterrament de les vies de tren a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 290-00176/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38954 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00176/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 186/IX, so-
bre el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès).

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 186/IX, sobre el soterrament 
de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) (núm. tram. 290-00176/09), us informo del següent: 

En les diferents reunions mantingudes amb el Ministe-
ri de Foment en relació al Pla de Rodalies, aquest De-
partament ha instat de manera reiterada al Ministeri de 
Foment a finalitzar la redacció del projecte constructiu 
i licitar les obres d’integració del ferrocarril a L’Hospi-
talet de Llobregat.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 187/IX, 
sobre la promoció del transport ferroviari al 
Montsià i sobre l’increment de serveis fer
roviaris entre l’estació d’Ulldecona i el País 
Valencià
Tram. 290-00177/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38955 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00177/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 187/IX, so-
bre la promoció del transport ferroviari al Montsià i sobre 
l’increment de serveis ferroviaris entre l’estació d’Ullde-
cona i el País Valencià.

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 187/IX, sobre la promoció 
del transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de 

serveis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona i el País 
Valencià (núm. tram. 290-00177/09), us informo del se-
güent: 

Aquest Departament ha impulsat un nou Pla d’oferta dels 
serveis ferroviaris regionals de la seva titularitat pel pe-
ríode 2011-2015, que contempla, entre d’altres mesures, 
la millora integral dels serveis que discorren pel Corre-
dor del Mediterrani. Aquest pla va ser presentat a l’Òr-
gan mixt de coordinació i control Generalitat-Renfe en 
la seva reunió del 13 de setembre de 2011.

També ha tramès recentment al Ministeri de Foment un 
document tècnic de propostes per a un Pla d’infraestruc-
tures ferroviàries utilitzades pels serveis regionals en el 
qual es plantegen actuacions concretes per a la millora 
de l’estació d’Ulldecona.

La millora de les velocitats de circulació entre l’estació 
d’Ulldecona i les de Tarragona i Barcelona està condi-
cionada al desdoblament del tram de via única existent 
entre Tarragona i Vandellòs, actuació del Ministeri de 
Foment en curs que constitueix una prioritat per a la Ge-
neralitat. Pel citat tram circulen trens regionals, de llarga 
distància i de mercaderies, i aquesta circumstància limi-
ta severament la capacitat pràctica de la línia. Cal dir 
també que els encreuaments en estacions obligats per la 
infraestructura de via única s’efectuen, en aquest tram, 
en condicions molt més restrictives que en línies com ara 
la R3 (Montcada - Vic - Puigcerdà) del servei de rodalia 
de Barcelona, on les marxes dels serveis ferroviaris són 
més homogènies.

D’altra banda, la Direcció General de Transports i Mo-
bilitat s’ha adreçat per escrit a la Direcció General de 
Transports Terrestres del Ministeri de Foment, admi-
nistració titular dels serveis ferroviaris intercomunitaris 
entre Catalunya i el País Valencià, per tal d’instar l’in-
crement de servei sol·licitat per la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 188/IX, 
sobre la construcció de la línia orbital ferro
viària
Tram. 290-00178/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38956 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00178/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 188/IX, so-
bre la construcció de la línia orbital ferroviària.

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 188/IX, sobre la construcció 
de la línia orbital ferroviària (núm. tram. 290-00178/09), 
us informo del següent: 

La Direcció General de Transports i Mobilitat d’aquest 
Departament s’ha adreçat a la Direcció General d’Infra-
estructures Ferroviàries del Ministeri de Foment, per tal 
que el Govern de l’Estat elabori un informe i promogui 
el desenvolupament dels treballs que cal dur a terme per 
a la consecució de la línia orbital ferroviària de l’àrea 
metropolitana de Barcelona inclosos en el Pla de rodali-
es de Barcelona 2008-2015.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
189/IX, sobre les execucions hipotecàries i 
llurs conseqüències i sobre els mecanismes 
per a atendre impagaments de lloguer en 
casos de situació de risc
Tram. 290-00179/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 38957 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00179/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 189/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre les execucions hipo-
tecàries i llurs conseqüències i sobre els mecanismes per 
a atendre impagaments de lloguer en casos de situació 
de risc.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-

nar compliment a la Resolució 189/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre les execucions hipotecàries i llurs con-
seqüències i sobre els mecanismes per a atendre impaga-
ments de lloguer en casos de situació de risc (núm. tram. 
290-00179/09), us informo del següent: 

El Departament de Justícia, mitjançant la Subdirecció 
General de Planificació i Programes de la Direcció Ge-
neral de Modernització de l’Administració de Justícia, 
extreu, tracta i analitza les dades estadístiques de tots els 
òrgans judicials de Catalunya a través del Punt Neutre 
Judicial. Si bé es poden obtenir dades en relació amb els 
procediments verbals arrendaticis i execucions hipotecà-
ries, la consideració d’habitatge habitual no esdevé una 
situació condicionant per emetre una resolució judicial i, 
per tant, no s’inclouen en el butlletí estadístic.

Les dades referents a l’activitat judicial només contenen 
una classificació sobre procediments arrendaticis que 
poden tenir com a conseqüència el desnonament i, en els 
supòsits d’execució hipotecària, no hi consta el caràcter 
d’habitatge habitual.

El Departament de Justícia sol·licitarà al Consell General 
del Poder Judicial la introducció, als butlletins estadís-
tics de tots els òrgans judicials de Catalunya competents 
en la matèria, de dades segregades sobre els processos 
d’execució hipotecària i els processos de desnonament, 
referents a habitatges que tinguin la consideració d’ha-
bitual.

A més a més, en el procés de disseny del sistema de ges-
tió processal e-justicia.cat existeix la possibilitat d’in-
cloure l’indicador que permetria afegir el caràcter d’ha-
bitatge habitual. Amb tot, però, les normes processals 
no requereixen que les parts hagin de facilitar aquestes 
dades.

Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’està fent 
un gran esforç, a través d’Ofideute, per atendre a les 
famílies amb greus problemes de pagament dels seus 
préstecs hipotecaris i mediant amb les entitats finance-
res amb l’objectiu d’arribar a acords el més beneficiosos 
possibles per a les dues parts. Així Ofideute ha atès 898 
famílies, de les quals ha mediat en 621 casos, obtenint 
una solució pactada en el 43,4%, fet que ha permès evitar 
que 270 famílies hagin estat desnonades.

En la mateixa línia s’estan negociant convenis amb dife-
rents entitats financeres per establir un sistema de medi-
ació de la Generalitat entre aquestes i les famílies amb 
problemes de pagament de préstecs hipotecaris. On es 
promoguin mesures que afavoreixin l’acord extrajudicial 
i permetin que abans d’iniciar-se un procediment d’exe-
cució hipotecària, l’Administració pugui conèixer els 
casos i intentar evitar els efectes perniciosos dels des-
nonaments.

També per tal d’evitar els desnonaments s’està fent un 
esforç important en l’atorgament d’ajuts urgents al paga-
ment del lloguer i de les quotes hipotecàries. Així, fins al 
24 d’octubre s’han concedit un total de 1.102 ajuts per un 
import d’uns 2 MEUR

Des de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 
d’aquest Departament ens hem adreçat a Ministeri de 
Foment per al compliment de la «Moción consecuencia 
de interpelación urgente acordada en el Congreso de los 
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Diputados» que insta el Govern de l’Estat a promoure la 
creació del fons per a atendre l’impagament de les rendes 
de lloguer de l’habitatge amb la previsió de devolució de 
les quantitats anticipades un cop els beneficiaris superin 
la situació de necessitat que va motivar la percepció dels 
ajuts, que gestionarien les comunitat autònomes.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
201/IX, sobre la construcció de l’edifici de 
l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Pe
nedès)
Tram. 290-00191/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39058 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00191/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 201/IX, so-
bre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 201/IX, sobre la construcció 
de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt 
Penedès) (núm. tram. 290-00191/09), us informo del se-
güent: 

El Departament d’Ensenyament està reprogramant les 
inversions en edificacions escolars, prioritzant aquelles 
que són més necessàries per garantir l’escolarització dels 
alumnes. En aquests moments, el Departament d’Ense-
nyament està estudiant les necessitats d’escolarització i 
de construccions escolars, al municipi d’Olèrdola.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
202/IX, sobre l’execució de les obres de l’Es
cola Fluvià, de Barcelona
Tram. 290-00192/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39059 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00192/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 202/IX, so-
bre l’execució de les obres de l’Escola Fluvià, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 202/IX, sobre l’execució de 
les obres de l’Escola Fluvià, de Barcelona (núm. tram. 
290-00192/09), us informo del següent: 

L’obra està pràcticament finalitzada. El trasllat de l’alum-
nat al nou edifici es produirà després del mes de desem-
bre de 2011, fent ús de les dependències ja finalitzades. 
El conjunt de l’obra acabarà durant el mes d’abril 2012.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
203/IX, sobre l’execució de les obres de l’Ins
titut Pere IV, de Barcelona
Tram. 290-00193/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39060 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00193/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 203/IX, so-
bre l’execució de les obres de l’Institut Pere IV, de Barce-
lona.

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 203/IX, sobre l’execució de 
les obres de l’Institut Pere IV, de Barcelona (núm. tram. 
290-00193/09), us informo del següent: 

Les obres de l’Institut Pere IV estan finalitzades. L’Insti-
tut Pere IV s’ha posat en funcionament a l’inici del curs 
2011-2012.

Barcelona, 22 de desembre de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
204/IX, sobre el finançament i l’execució de 
les obres de l’Escola Mediterrània de Barce
lona
Tram. 290-00194/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39061 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00194/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 204/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 204/IX, sobre el finança-
ment i l’execució de les obres de l’Escola Mediterrània 
de Barcelona (núm. tram. 290-00194/09), us informo del 
següent: 

El dia 14 de desembre 2011 es va signar un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya, en el que s’estableix que l’Ajunta-
ment de Barcelona avançarà el finançament de les obres 
de l’Escola Mediterrània de Barcelona per tal que l’exe-
cució d’aquestes pugui iniciar-se al gener de 2012. La 
finalització de l’execució de les obres està prevista per a 
l’inici de curs 2013-2014.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
205/IX, sobre el finançament i l’execució de 
les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Bar
celona
Tram. 290-00195/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39062 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00195/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 205/IX, so-
bre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Fabra i Coats, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 205/IX, sobre el finançament 
i l’execució de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de 

Barcelona (núm. tram. 290-00195/09), us informo del 
següent: 

El projecte executiu està redactat i la licitació de l’obra 
està pendent de l’aprovació del finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
206/IX, sobre el finançament i l’execució de 
les obres de l’Institut Viladomat, de Barce
lona
Tram. 290-00196/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39063 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00196/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 206/IX, 
sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Viladomat, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 206/IX, sobre el finan-
çament i l’execució de les obres de l’Institut Viladomat, 
de Barcelona (núm. tram. 290-00196/09), us informo del 
següent: 

L’Ajuntament de Barcelona ha cedit el solar a la Genera-
litat de Catalunya. El projecte executiu no està redactat, 
i l’actuació està pendent de l’aprovació del finançament 
per part de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
207/IX, sobre el finançament i l’execució de 
les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Bar
celona
Tram. 290-00197/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39064 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00197/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 207/IX, so-
bre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Angeleta Ferrer, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 207/IX, sobre el finançament 
i l’execució de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de 
Barcelona (núm. tram. 290-00197/09), us informo del 
següent: 

El projecte executiu està redactat. L’obra està pendent de 
l’aprovació del finançament per part de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
208/IX, sobre el finançament i l’execució de 
les obres de l’Institut Vallcarca, de Barce
lona
Tram. 290-00198/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39065 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00198/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 208/IX, so-
bre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut 
Vallcarca, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 208/IX, sobre el finançament 
i l’execució de les obres de l’Institut Vallcarca, de Bar-
celona (núm. tram. 290-00198/09), us informo del se-
güent: 

El projecte executiu està redactat pendent d’aprovació 
per part de l’oficina de Supervisió de Projectes del De-
partament d’Ensenyament. L’obra està pendent de l’apro-

vació del finançament per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
209/IX, sobre el projecte de construcció de 
l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Bar
celona
Tram. 290-00199/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39066 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00199/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 209/IX, so-
bre el projecte de construcció de l’Escola Univers, al bar-
ri de Gràcia de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Re-
glament del Parlament de Catalunya i per tal de donar com-
pliment a la Resolució 209/IX, sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona 
(núm. tram. 290-00199/09), us informo del següent: 

S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Generali-
tat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a l’ela-
boració del projecte executiu per la construcció de l’Es-
cola Univers. El Departament d’Ensenyament té prevista 
la finalització de la redacció del projecte executiu durant 
el mes d’abril de 2012. L’obra està pendent de l’aprovació 
del finançament per part de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
210/IX, sobre el projecte de construcció de 
l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 290-00200/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39067 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00200/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 210/IX, so-
bre el projecte de construcció de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 210/IX, sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona (núm. 
tram. 290-00200/09), us informo del següent: 

S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’elaboració del projecte executiu per la construcció de 
l’Escola Can Fabra. El Departament d’Ensenyament té 
prevista la finalització de la redacció del projecte execu-
tiu durant el mes d’abril de 2012. L’obra està pendent de 
l’aprovació del finançament per part de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 211/IX, 
sobre el projecte de construcció de l’Escola 
Sant Martí, de Barcelona
Tram. 290-00201/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39068 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00201/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 211/IX, so-
bre el projecte de construcció de l’Escola Sant Martí, de 
Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 211/IX, sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona (núm. 
tram. 290-00201/09), us informo del següent: 

S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per la 
redacció del projecte i per l’execució de les obres de 

construcció de l’Escola Sant Martí. El projecte executiu 
està redactat, i l’execució de les obres està licitada i ad-
judicada. Les obres varen començar el mes de setembre  
de 2011, i està prevista la seva finalització durant el mes de 
setembre de l’any 2013.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
212/IX, sobre l’inici de les obres de l’Escola 
Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 290-00202/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39069 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00202/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 212/IX, 
sobre l’inici de les obres de l’Escola Agnès, de Sitges 
(Garraf).

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 212/IX, sobre l’inici de les 
obres de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf) (núm. tram. 
290-00202/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificades i priorit-
zades, en la planificació de construccions escolars, les 
obres de construcció de l’Escola Agnès, al municipi de 
Sitges.

En aquests moments, s’està redactant el projecte execu-
tiu per a la construcció de l’Escola Agnès de Sitges. No 
obstant això, les obres es duran a terme quan la disponi-
bilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
213/IX, sobre diverses actuacions en cen
tres educatius públics de Gavà (Baix Llo
bregat)
Tram. 290-00203/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39070 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00203/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 213/IX, so-
bre diverses actuacions en centres educatius públics de 
Gavà (Baix Llobregat).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment als apartats a) i b) de la Resolució 213/IX, 
sobre diverses actuacions en centres educatius públics 
de Gavà (Baix Llobregat) (núm. tram. 290-00203/09), us 
informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat a), sobre l’Escola Juan Salamero, de 
Gavà, s’informa que el Departament d’Ensenyament ha 
decidit finament el no tancament d’aquest centre.

Pel que fa a l’apartat b), sobre l’execució de la reforma in-
tegral de l’Institut de Bruguers, s’informa que en aquests 
moments el Departament està estudiant la viabilitat de la 
reforma o de la substitució d’aquest Institut.

Barcelona, 1 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
230/IX, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de treball 
del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 290-00219/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 38771 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 230/IX, sobre la pu-
blicació en el DOGC de les modificacions de la relació 

de llocs de treball del personal laboral de l’Administra-
ció de la Generalitat (amb número de tramitació 290-
00219/09), el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 38771).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.12.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.12.2011.

Control del compliment de la Resolució 
231/IX, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de tre
ball del personal eventual de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 290-00220/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 38772 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 231/IX, sobre la pu-
blicació en el DOGC de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal eventual de l’Adminis-
tració de la Generalitat (amb número de tramitació 290-
00220/09), el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

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

Sol·licitud: Consellera del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 38772).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.12.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.12.2011.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 33/IX, 
sobre l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39012 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00033/09

Sobre: Control compliment de la Moció 33/IX, sobre 
l’espai català de comunicació

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 33/IX, sobre l’espai català de comunicació (núm. 
de tram. 390-00033/09), us informo, amb el document 
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

La Secretaria de Comunicació informa que ha mantin-
gut contacte permanent amb el patronat de la Fundació 
Audiències de la Comunicació i la Cultura (Fundacc) per 
possibilitar-ne la continuïtat. En aquest sentit, el Govern 
ha participat en la comissió de treball que tenia com ob-
jectiu redefinir el seu funcionament per fer-lo més ope-
ratiu.

Aquesta comissió ja ha finalitzat els seus treballs, del re-
sultat dels quals se n’ha derivat una nova estructura or-
ganitzativa amb un patronat més reduït en el què segueix 
present el Govern a través del Secretari de Comunicació. 
També s’ha participat en l’elaboració d’un nou pla estra-
tègic per a fer guanyar més pes al Baròmetre en el con-
junt del sector dels mitjans de comunicació.

Pel que fa a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) s’ha 
traslladat a la direcció l’objectiu prioritari de manteni-
ment del servei de notícies en llengua anglesa (CNA) i 
s’ha mantingut la presència de corresponsalies a l’exteri-
or en els indrets de major impacte informatiu com és el 
cas de Brussel·les, Londres i París.

Sobre la dotació de recursos addicionals a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) perquè 
pugui mantenir la seva activitat i els altres objectius que 
fixa la resolució, el Govern té en compte aquesta Resolu-
ció en l’elaboració del contracte programa. Així mateix, 
destaca el fet que la proposta de pressupost per a la Cor-
poració per a l’exercici 2012 ha estat aprovada pel seu 
consell de govern sense cap vot en contra.

Referent a les actuacions per a la represa de les emissi-
ons de televisió al País Valencià en un marc de normali-
tat i reciprocitat, el Govern ha manifestat reiteradament 
aquesta voluntat i segueix treballant per assolir aquest 
objectiu.

Barcelona, 16 de desembre de 2011

Josep Martí i Blanch
Secretari

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el procés de fragmentació de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 354-00109/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37676).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
22.12.2011.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de José Gar
cíaMontalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de me
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 14 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 15.12.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Ajuntament de Terrassa perquè 
reti compte del treball de la comissió sobre 
la crisi hipotecària i sobre els treballs de 
l’oficina d’intermediació en execucions hi
potecàries
Tram. 356-00305/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 35088).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 15.12.2011.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Bonet davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la gestió del Servei d’Emer
gències Mèdiques
Tram. 356-00310/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37640).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 22.12.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00077/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Matèries Secretes o Reservades, del 22.12.2011.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries
Tram. 203-00003/09

Presentació
Reg. 39085

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, portaveus i representants dels 
Subgrups parlamentaris de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup parlamentari de Ciutadans, 
Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Es-
querra unida i alternativa, Grup parlamentari Socialista 
i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.c i 
23.c de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a 
la Constitució Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de 
mesures urgents en matèria de tresoreria.

Fonaments jurídics

Primer

Estableix l’article 64.1 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya:

«Decrets llei

1. En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Go-
vern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota 
la forma de decret llei. No poden ésser objecte de decret 
llei la reforma de l’Estatut, les matèries que són objecte 
de lleis de desenvolupament bàsic, la regulació essencial 
i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per 
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l’Estatut i per la Carta dels drets i els deures dels ciuta-
dans de Catalunya i el pressupost de la Generalitat.»

Els diputats sotasignats consideren que cal estudiar si el 
contingut del Decret llei afecta als supòsits prohibits a 
l’article 64.1.

Segon

Estableix la Constitució Espanyola al seu article 149 que 
són competència exclusiva de l’Estat les següents ma-
tèries 7a. «Legislació laboral; sens perjudici que sigui 
executada pels òrgans de les comunitats autònomes»; a 
l’article 149.17a: Legislació bàsica i règim econòmic de 
la Seguretat Social, sens perjudici que les comunitats au-
tònomes n’executin els serveis; i a l’article 149.18a: «Les 
bases del règim jurídic de les administracions públiques 
i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals 
garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tracta-
ment comú davant aquelles; el procediment administra-
tiu comú, sens perjudici de les especialitats derivades de 
l’organització pròpia de les comunitats autònomes; legis-
lació sobre expropiació forçosa; legislació bàsica sobre 
contractes i concessions administratives i el sistema de 
responsabilitat de totes les administracions públiques.» 
Al seu article 133 estableix: «1. La potestat originària 
per a establir els tributs correspon exclusivament a l’Es-
tat mitjançant una llei.»

Els diputats sotasignats consideren que cal estudiar si el 
contingut del Decret llei s’ajusta a allò establert als arti-
cles de la Constitució esmentats.

Tercer

L’article 37 de la CE, que estableix el següent:

«1. La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva del 
treball entre els representants dels treballadors i els em-
presaris, i la força vinculant dels convenis.»

El Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures ur-
gents en matèria de tresoreria, al seu article 4 estableix 
el següent:

«Suspensió d’acords o pactes i inaplicació de convenis 
col·lectius

Se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindi-
cals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatuta-
ri en els termes estrictament necessaris per a la correcta 
aplicació d’aquest Decret llei i, així mateix, esdevenen 
inaplicables les clàusules contractuals o les condicions 
regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del perso-
nal laboral que contradiguin el que disposa aquest De-
cret llei.»

Els diputats sotasignats consideren que cal estudiar si el 
contingut del Decret llei s’ajusta a allò establert a l’arti-
cle 37 de la CE esmentat.

El contingut del Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, 
de mesures urgents en matèria de tresoreria podria ser 
contrari als preceptes de la Constitució i l’Estatut es-
mentats, motiu pel qual sol·licitem que s’estudiï la seva 
adequació.

Quart

L’article 9 de la Constitució Espanyola, en el seu apartat 
3 estableix:

«3. La Constitució garanteix el principi de la legalitat, 
la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la ir-
retroactivitat de les disposicions sancionadores no favo-
rables o restrictives de drets individuals, la seguretat ju-
rídica, la responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat 
dels poders públics.»

L’article 4 del Decret Llei, per seu caràcter de numerus 
apertus pel que fa a la concreció dels acords o pactes sus-
pesos i els convenis col·lectius inaplicats podria vulnerar 
el principi de seguretat jurídica i el de la prohibició de 
l’arbitrarietat dels poders públics previst a l’article 9.3 CE.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, GP del PSC; Dolors Camats i 
Lluís,  GP d’ICV; Anna Simó i Castelló, GP d’Esquerra; 
Alfons López Tena, representant del SP de SI; Albert Ri-
vera Díaz, representant del SP de Ciutadans

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries
Tram. 203-00004/09

Presentació
Reg. 39251

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, portaveus i represen-
tants del Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Subgrup parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència, Subgrup parlamentari de 
Ciutadans I Grup Parlamentari Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el què preveu l’article 16, apartat 
1, lletra c) i l’article 23, lletra c) de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol-
liciten dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat 
de Catalunya en relació al Decret Llei 4/2011, de 20 de 
desembre, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària (DOGC de 22 de desembre de 
2011), basant-se en els següents,

Fonaments jurídics

Els sol·licitants fonamenten la seva petició en el fet de 
considerar que el contingut de l’esmentada disposició 
és contrària a l’article 64.1 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. L’article 64.1 de l’Estatut determina que no 
poden ser objecte de decret llei, entre d’altres matèries, 
el pressupost de la Generalitat. El fet que aquest Decret 
llei prevegi l’adequació de determinades necessitats fi-
nanceres, mentre es mantingui la situació de pròrroga 
plantejada en l’exercici 2012, pot suposar modificacions 
pressupostàries que alterarien la limitació que contem-
pla l’article 64.
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És per això,

Que el contingut del Decret Llei 4/2011, de 20 de de-
sembre, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària podria ser contrari als preceptes 
de l’Estatut, motiu pel qual els portaveus i representants 
sotasignats sol·liciten que se n’estudiï la seva adequació.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors 
Camats i Lluís, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i 
Castelló Alfons, portaveu GP ERC; López i Tena, repre-
sentant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, representant 
del SP de Ciutadans; Josep Enric Millo i Rocher, repre-
sentant de GP PPC

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

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de setembre de 2011
Tram. 334-00045/09

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 38879 / Coneixement i tramesa a 
la : Mesa del Parlament, 23.12.2011

Molt Honorable senyora presidenta del 
Parlament de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de 
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya a 30 de setembre de 2011, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeu-
tament previst en l’article 21.4 de la mateixa Llei, per 
al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de setembre de 2011
Tram. 334-00046/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 38879 / Coneixement i tramesa a 
la : Mesa del Parlament, 23.12.2011

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb número de tramitació 334-
00045/09.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de les obres de manteniment 
i reparació de l’edifici del Parlament de Ca
talunya
Tram. 610-00001/09

Formalització del contracte
Acord: 14.12.2011

Anunci

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte de les obres 
de manteniment i reparació de l’edifici del Parlament de 
Catalunya, es fa pública la formalització d’aquest con-
tracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària

Expedient: 610-00001/09

Objecte: obres de manteniment i reparació de l’edifici 
del Parlament de Catalunya

Empresa adjudicatària: F. Closa Alegret, SA

Import del contracte: 750.826,73 euros (18% d’IVA no 
inclòs).

Data de formalització: 14 de desembre de 2011

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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