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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Núm. 230

Democràtic, que n’ocupa la presidència, i pels membres
següents:
»a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del
departament competent en matèria de memòria demo·
cràtica.
»b) Un membre proposat per cadascun dels grups par·
lamentaris, designat pel Parlament, entre professionals
de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aquesta llei.

Llei de reestructuració del sector públic per
a agilitar l’activitat administrativa
Tram. 200-00009/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 217)

»c) El director o directora del Museu d’Història de Ca·
talunya.
»d) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Cata·
lunya.
»e) El director o directora del Memorial Democràtic.

En el BOPC 217, de 29 de desembre de 2011.
A la pàgina 59, a l’article 93
On diu:

Article 93. Modificació de l’article 6 de la
Llei 13/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 13/2007,
que resta redactat de la manera següent:
«2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o
consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, que n’ocupa la presidència, i pels onze
membres següents:
»a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del
departament competent en matèria de memòria democràtica.
»b) Un membre proposat per cadascun dels grups parlamentaris, designat pel Parlament, entre professionals
de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aquesta llei.
»c) El director o directora del Museu d’Història de Catalunya.
»d) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
»e) El director o directora del Memorial Democràtic.
»f) El president o presidenta de l’Institut Català de les
Dones.
»Assisteixen a les reunions de la Junta de Govern, amb
veu però sense vot, un representant o una representant
del Consell Assessor i un representant o una representant
del Consell de Participació.
»En la composició de la Junta de Govern s’ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes.»
Ha de dir:

Article 93. Modificació de l’article 6 de la Llei
13/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 13/2007,
que resta redactat de la manera següent:
«2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o con·
sellera del departament al qual és adscrit el Memorial
1.01.01.

»f) El president o presidenta de l’Institut Català de les
Dones.
»Assisteixen a les reunions de la Junta de Govern, amb
veu però sense vot, un representant o una representant
del Consell Assessor i un representant o una representant
del Consell de Participació.
»En la composició de la Junta de Govern s’ha de procu·
rar garantir la presència equilibrada de dones i homes.»

A la pàgina 72, a la disposició addicional primera
On diu:

Primera. Subrogació dels drets i les
obligacions del Laboratori General d’Assaigs
i Investigació i l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil
1. L’Administració de la Generalitat subroga, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els drets i les obligacions
que corresponen al Laboratori General d’Assaigs i Investigació i a l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil, i els exerceix per mitjà del departament competent
en matèria d’indústria.
2. Les referències que la normativa fa a l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil i al Laboratori General
d’Assaigs i Investigació s’ha d’entendre que es fan al departament competent en matèria d’indústria.
Ha de dir:

Primera. Subrogació dels drets i les obligacions del
Laboratori General d’Assaigs i Investigació i l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil
1. L’Administració de la Generalitat se subroga, des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, en els drets i les obliga·
cions que corresponen al Laboratori General d’Assaigs i
Investigació i a l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Au·
tomòbil, i els exerceix per mitjà del departament compe·
tent en matèria d’indústria.
2. Les referències que la normativa fa a l’Institut d’Inves·
tigació Aplicada de l’Automòbil i al Laboratori General
d’Assaigs i Investigació s’ha d’entendre que es fan al de·
partament competent en matèria d’indústria.
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A la pàgina 73, a la disposició derogatòria primera
On diu:

Primera. Derogació de normes amb rang de llei
Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s’oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les següents:
a) Llei 23/1984, del 28 de desembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investigació.
b) Llei 2/1990, del 8 de gener, de l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil (Idiada).
c) Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial.
d) La disposició addicional novena de la Llei 25/1998,
del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro.
e) Els articles 19, 20 i 21 de la Llei 15/2000, del 29 de
desembre, de mesures fiscals i administratives.
f) Els articles 36, 37 i 38 de la Llei 21/2001, del 31 de
desembre, de mesures fiscals i administratives.
Ha de dir:

Primera. Derogació de normes amb rang de llei
Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s’opo·
sin al que estableix aquesta llei, i específicament les se·
güents:
a) Llei 23/1984, del 28 de desembre, del Laboratori Ge·
neral d’Assaigs i Investigació.
b) Llei 2/1990, del 8 de gener, de l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil (Idiada).
c) Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial.

Núm. 230

de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.
d) Decret 324/1996, de l’1 d’octubre, pel qual s’aprova
el reglament del Registre d’Establiments Industrials de
Catalunya.
e) Els articles 3 a 5 del Decret 50/2001, del 6 de febrer,
de modificació de la composició dels òrgans rectors i del
règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolupament Professional i del Laboratori General d’Assaigs
i Investigació.
f) Decret 101/2005, del 31 de maig, del Consell Català de
Foment de la Pau.
g) Decret 8/2010, del 26 de gener, del Consell de Política
Industrial de Catalunya.
h) Les lletres c i d de l’apartat 2 de l’article 1 del Decret
352/2011, del 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació.
Ha de dir:

Segona. Derogació de normes amb rang reglamentari
Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que
s’oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les
següents:
a) Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determi·
nen els representants de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.
b) Decret 204/1994, del 26 de juliol, pel qual s’autoritza
l’adscripció, com a institut universitari, a la Universitat
Politècnica de Catalunya de l’Institut d’Investigació Apli·
cada de l’Automòbil (Idiada).

d) La disposició addicional novena de la Llei 25/1998,
del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro.

c) Decret 304/1994, del 13 de setembre, de modificació
del Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determi·
nen els representants de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

A la pàgina 74, a la disposició derogatòria segona

d) Decret 324/1996, de l’1 d’octubre, pel qual s’aprova
el reglament del Registre d’Establiments Industrials de
Catalunya.

On diu:

Segona. Derogació de normes amb rang
reglamentari
Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que
s’oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les
següents:
a) Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

e) Els articles 3 a 5 del Decret 50/2001, del 6 de febrer,
de modificació de la composició dels òrgans rectors i del
règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolu·
pament Professional i del Laboratori General d’Assaigs
i Investigació.
f) Decret 8/2010, del 26 de gener, del Consell de Política
Industrial de Catalunya.
g) Les lletres c i d de l’apartat 2 de l’article 1 del Decret
352/2011, del 7 de juny, de reestructuració del Departa·
ment d’Empresa i Ocupació.

b) Decret 204/1994, del 26 de juliol, pel qual s’autoritza
l’adscripció, com a institut universitari, a la Universitat Politècnica de Catalunya de l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil (Idiada).
c) Decret 304/1994, del 13 de setembre, de modificació
del Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l’Administració de la Generalitat
1.01.01.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

DECRETS LLEI

Resolució
Resolució 411/IX del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2011, del 20
de desembre, de necessitats financeres del
sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00004/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, ha debatut el Decret llei 4/2011, del 20 de
desembre, de necessitats financeres del sector públic en
pròrroga pressupostària (tram. 203-00004/09), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

1. El Parlament de Catalunya expressa la plena solidaritat amb el poble colombià i reitera la màxima preocupació pel que fa a la greu situació dels drets humans i del
dret internacional humanitari a Colòmbia, en especial
amb relació als defensors dels drets humans i els líders
socials i indígenes que defensen el dret a la terra.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
actuacions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè,
en el seu diàleg amb el Govern de Colòmbia, prioritzi:
a) La implantació de mesures per a protegir els defensors
dels drets humans i els líders socials i indígenes que defensen el dret a la terra.
b) El suport per a aconseguir la pau i la reconciliació
nacional fonamentada en la veritat, la justícia i el reconeixement del dret de reparació a les víctimes de les
violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari.

Resolució

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article
136.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 4/2011, del 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

La secretària de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

1.15.

El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

El president de la Comissió
Alfons López i Tena

MOCIONS

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
Moció 61/IX del Parlament de Catalunya, sobre les accions per a lluitar contra la pobresa

1.10.

Tram. 302-00091/09

RESOLUCIONS

Aprovació
Resolució 410/IX del Parlament de Catalunya de suport al poble de Colòmbia en la
defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari
Tram. 250-00587/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 8, 16.12.2011, DSPC-C 206

Comissió de Cooperació i Solidaritat
La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tinguda el dia 16 de desembre de 2011, ha debatut el text de
la Proposta de resolució de suport al poble de Colòmbia
per la violació dels drets humans i del dret internacional
humanitari (tram. 250-00587/09), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 22215).
1.01.03.

Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les accions per a lluitar contra la pobresa (tram.
302-00091/09), presentada pel diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 40948) i pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 40971).
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) Crear una taula específica amb la participació de tots
els departaments afectats, les organitzacions associatives d’ens locals, les entitats socials que operen en aques-
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ta matèria, els representants de les empreses del sector
agroalimentari, els representants del sector de la distribució comercial i representants de les organitzacions de
consumidors i usuaris –per mitjà del Consell de les Persones Consumidores i Usuàries– amb l’objectiu de dissenyar i coordinar, conjuntament, estratègies i accions
d’abast nacional per a fer front a la problemàtica derivada dels excedents alimentaris. En aquest sentit, s’han de
tenir en compte les iniciatives que s’estan aplicant, com
les recollides diàries, les compres solidàries, les reserves
específiques al mateix centre distribuïdor, la distribució
gratuïta de fruites i hortalisses o la distribució gratuïta de sucs de fruita. En el marc d’aquesta taula, s’han
de tenir en compte els mecanismes de coordinació entre
els serveis socials bàsics i les entitats socials, ja desenvolupats en l’àmbit de la distribució d’aliments, i també
mesures de sensibilització adreçades a les empreses i els
consumidors i l’establiment de protocols i de nous instruments als centres de producció, distribució i venda.
b) Continuar fent les gestions pertinents amb el Govern
de l’Estat per a garantir la distribució d’excedents alimentaris de la Unió Europea i dissenyar, en el marc del
Pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la
pobresa, una estratègia per a afrontar un possible escenari en què es retirin aquests excedents l’any 2014.
c) Estudiar, tal com preveuen les conclusions del Grup de
Treball per a la Lluita contra la Pobresa i per a la Inclusió
Social, impulsat pel Departament de Benestar Social i
Família, l’elaboració d’un model de servei de distribució
d’aliments i incorporar-lo a la Cartera de serveis socials.
d) Incrementar, tal com ha anunciat el conseller de Benestar Social i Família, les ajudes destinades a accions
que incideixen en la lluita contra la pobresa, amb una
incidència especial en les adreçades a les necessitats
bàsiques dels col·lectius més vulnerables, i, en el mateix
sentit, augmentar els ajuts d’urgència social adreçats als
ens locals.
e) Impulsar els plans locals d’inclusió social, tal com es
va fer el 2011 i com es preveu en el document acordat pel
Grup de Treball per a la Lluita contra la Pobresa i per a
la Inclusió Social, impulsat pel Departament de Benestar
Social i Família, com a instruments que permeten la coordinació de les estratègies i els recursos en l’àmbit més
proper als ciutadans. Aquest impuls s’ha de concretar
activant i dinamitzant els plans existents i potenciant-ne
de nous, tant d’àmbit municipal com supramunicipal.
f) Incrementar el nombre de beques de menjador per a
cobrir la demanda actual, amb l’objectiu d’evitar que cap
infant amb necessitats socials es quedi sense una alimentació saludable.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2012
La secretària segona
Montserrat Tura i Camafreita

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Núm. 230

Moció 62/IX del Parlament de Catalunya,
sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 302-00093/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis penitenciaris (tram.
302-00093/09), presentada per la diputada Agnès Pardell i Veà, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 40880), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència (reg. 40963), pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40970) i pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40980).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament, ha aprovat la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar el desplegament del Pla nacional d’execució
penal 2008-2013, revisat i actualitzat, el qual contribuirà a la reactivació econòmica de les zones on és previst
d’emplaçar els nous centres penitenciaris.
b) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un calendari i una programació econòmica de recursos humans
i materials per a l’obertura del Centre Penitenciari del
Puig de les Basses, que permetrà tancar els de Girona
i Figueres.
c) Continuar fent totes les obres tècnicament possibles,
durant el 2012, al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al
Catllar (Tarragonès), incloent-hi les infraestructures de
depuració d’aigües residuals. Aquest centre permetrà
tancar el Centre Penitenciari de Tarragona.
d) Dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució del Centre Penitenciari de Preventius de la Zona
Franca durant el 2012, amb l’acord previ amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca.
e) Programar, si cal, la cobertura de totes les places vacants als centres penitenciaris.
f) Negociar un nou acord de condicions de treball per
a l’àmbit penitenciari, atès que l’actual va finir el 2011
i era una pròrroga de l’acord per al període 2006-2009.
g) Mantenir els complements salarials específics vinculats a les característiques i condicions de treball dins
dels centres penitenciaris, atesa la naturalesa del servei,
d’acord amb els termes de l’acord de condicions de treball amb què conclogui la negociació.
h) Subscriure contractes amb la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED) i la Universitat Oberta

1.15.
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de Catalunya (UOC) per tal que els reclusos puguin continuar cursant estudis universitaris.

jor creixement potencial per a les empreses catalanes, especialment a les economies emergents dels països BRIC.

i) Renovar el conveni signat amb la Fundació Obra Social «La Caixa» per a la construcció de l’Escola d’Adults
de Brians I.

d) Revisar el perfil dels delegats actuals de la Generalitat a l’exterior per tal que els llocs de responsabilitat
a la xarxa exterior de la Generalitat siguin ocupats per
persones amb un perfil professional de caràcter econòmic i empresarial, orientat a la internacionalització de
les empreses i amb prou coneixement del mercat o l’àrea
geogràfica de destinació.

j) Incrementar els recursos del Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció per tal d’augmentar les actuacions per a la
reinserció i les mesures penals alternatives.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2012
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

e) Fer públic anualment el cost detallat del funcionament
i el manteniment de les oficines i delegacions de la Generalitat a l’exterior.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Moció 63/IX del Parlament de Catalunya,
sobre l’acció exterior de la Generalitat

La secretària quarta
Dolors Batalla i Nogués

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Tram. 302-00094/09

Moció 64/IX del Parlament de Catalunya,
sobre el Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Tram. 302-00092/09

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 30200094/09), presentada pel diputat Juan Milián Querol,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 40947), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència (reg. 40962) i pel Subgrup
Parlamentari Ciutadans (reg. 40984 i 40985).
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) Reorientar l’activitat de la seva acció exterior cap a
la internacionalització de l’economia catalana, l’atracció
d’inversions i el foment de les exportacions, sens perjudici de la promoció de Catalunya al món, tot garantint el
màxim nivell d’eficiència de les oficines d’acció exterior
de la Generalitat i coordinant-se adequadament amb altres institucions de l’Estat de naturalesa anàloga.
b) Reestructurar l’actual presència exterior de la Generalitat amb la reconversió o el tancament, si escau, de les
actuals delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior de Buenos Aires, Londres, París i Berlín, amb l’objectiu de prioritzar i reforçar la xarxa exterior de centres
de promoció de negocis de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) i les plataformes empresarials
de la Generalitat per a l’aterratge d’empreses catalanes a
l’exterior.
c) Reestructurar la presència exterior de la Generalitat
donant prioritat absoluta a les àrees geogràfiques de ma1.15.

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica (tram. 302-00092/09),
presentada pel diputat Joan Boada Masoliver, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades
pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per
la Independència (reg. 40973), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40981),
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 40982) i pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg.
40983).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament, ha aprovat la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern ha
comès una greu irregularitat administrativa en fer una
retenció de l’IRPF sobre la part del salari no liquidat de
la nòmina i la paga extraordinària del mes de desembre
dels treballadors de la Generalitat, d’acord amb el Decret
llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents en
matèria de tresoreria.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar tots els mecanismes de control necessaris per
a evitar que es pugui tornar a produir una irregularitat
d’aquestes característiques.
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b) Fer totes les actuacions necessàries per a fer front als
problemes de tresoreria i evitar que les conseqüències
recaiguin sobre els treballadors públics i els proveïdors.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de
les finances municipals

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Substanciació

El secretari primer
Pere Calbó i Roca

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Tram. 300-00109/09

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

Moció 65/IX del Parlament de Catalunya, de
suport al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat davant el perjudici
dels seus drets laborals

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de
tarifació i de finançament del transport públic

Tram. 302-00095/09

Tram. 300-00110/09

Aprovació

Substanciació

Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 19.01.2012, DSPC-P 40

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la concreció de les mesures de retallades i
d’augment de taxes anunciades pel president del Govern
(tram. 302-00095/09), presentada pel diputat Albert Rivera Díaz (SP C’s), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40968).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament, ha aprovat la següent

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i
el finançament de les llars d’infants
Tram. 300-00111/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

Moció
El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat i li
agraeix l’actitud responsable, tot i haver patit un perjudici en els drets laborals derivat de l’actuació del Govern.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2012
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera dels ens locals
Tram. 300-00112/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia
amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00113/09

Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
Tram. 300-00108/09

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P
40).

1.20.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 230

Tram. 302-00096/09

Proposta de resolució sobre la difusió de
l’obra i la figura de Mossèn Josep Armengou i Feliu

Rebuig

Tram. 250-00682/09

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 23,
tinguda el 19.01.2012 (DSPC-P 40).

Esmenes presentades
Reg. 38809 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCL, 12.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38809)

Apartat 1

1

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

«1. Editar adequadament, en el termini màxim d’un any,
el Dietari de Mossèn Josep Armengou i Feliu, per tal de
contribuir a difondre la seva obra.»

Proposta de resolució de condemna del règim del Govern de Síria i sobre la protecció
dels ciutadans sirians a Catalunya
Tram. 250-00691/09

Esmenes presentades
Reg. 38799, 38807, 38858 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CCS, 18.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 38799)

Apartat 4

1

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

«4. Adoptar les mesures necessàries, per tal de protegir
els drets dels ciutadans sirians que resideixen a Catalu·
nya.»

2.15.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Apartat 6

2

Núm. 230

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 38858)

Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«6. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es·
tat per tal que protegeixi els drets dels ciutadans sirians
que resideixen al conjunt de l’Estat espanyol, amb col·
laboració amb els governs autonòmics amb competència
en matèria de seguretat.»

Apartat 4

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«4. Adoptar les mesures policials i polítiques necessàries, per tal de protegir els drets dels ciutadans sirians
que resideixen a Catalunya, tot vetllant per controlar
possibles activitats de grups repressors contra aquests
ciutadans.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38807)

Apartat 5

Apartat 4

1

2

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

«4. Reforçar les mesures policials i polítiques necessàries, per tal de protegir els drets dels ciutadans sirians que
resideixen a Catalunya, davant les pressions, la vigilància i les amenaces als seus familiars, que rebin per part
de personal dels serveis secrets i de l’ambaixada i dels
consultats de Síria.»

Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista (2)

«5. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat
per tal que condemni amb major fermesa i contundència,
la brutal repressió que està patint el poble de Síria i exigir el ple respecte pels drets humans i per les llibertats
d’expressió i manifestació per part del Govern de Síria.»

Apartat 6
Apartat 6

2

3

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

«6. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat
per tal que reforci la protecció dels drets dels ciutadans
sirians que resideixen al conjunt de l’Estat espanyol, davant les pressions, la vigilància i les amenaces als seus
familiars, que rebin per part de personal dels serveis secrets i de l’ambaixada i dels consultats de Síria a Espanya, amb col·laboració amb els governs autonòmics amb
competència en matèria de seguretat.»

Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista (3)

«6. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de protegir els drets dels ciutadans sirians que
resideixen al conjunt de l’Estat espanyol, davant les pressions, la vigilància i les amenaces als seus familiars, que
estan rebent per part de personal dels serveis secrets i de
l’ambaixada i dels consultats de Síria a Espanya, amb col·
laboració amb els governs autonòmics amb competència
en matèria de seguretat.»

Apartat 7

3

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

«7. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat
per a que declari «persona non grata» a l’actual ambaixador de Síria a Espanya, així com al personal diplomàtic i consular adscrit a temes de seguretat, militars o
altres que estiguin realitzant activitats repressives de la
comunitat siriana resident a Espanya.»
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el reforç del
personal sanitari en els països en vies de
desenvolupament
Tram. 250-00692/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38808)

Apartat 1

1

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

«1) Dedicar un percentatge de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en salut,aprovat pel Consell de Cooperació
al Departament, a enfortir els recursos humans, seguint
les recomanacions de l’OMS en formació i retenció de
recursos humans.»

Apartat 3
Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«3) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat, perquè des dels organismes internacionals pertinents,
s’aprovin mesures adreçades a mantenir i incrementar
progressivament, si s’escau, la contractació i/o els salaris
dels treballadors de la salut en països que s’enfronten a
un dèficit de recursos humans en aquest sector, per tal de
desincentivar la seva marxa cap a altres països.»

Apartat 4

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

«4) No dur a terme en el sector públic polítiques actives
d’incorporació de personal sanitari, tipus reclutament en
origen, adreçades a professionals d’algun dels 57 països
més empobrits. Fer aquesta mateixa recomanació al sector privat.»

Apartat 2

2

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 38859)

1

Reg. 38808, 38859 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCS, 18.01.2012

Núm. 230

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

«2) Donar suport coordinat al desenvolupament i a la implementació de plans i estratègies nacionals als països
en desenvolupament prioritzats al Pla director per a la
cooperació pel període 2011-2014 de personal sanitari,
que siguin integrals i robustes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38812 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCL, 12.01.2012

Apartat 3

3

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38812)

«3) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per que es garanteixi l’aplicació de mesures efectives
en formació, retenció i manteniment econòmic del perso·
nal sanitari d’acord amb les especificitats de cada país,
incloent-hi el manteniment de professionals a les àrees
geogràfiques més necessitades.»

Apartat 4

4

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recalendaritzar el projecte museogràfic del Mu·
seu Etnogràfic del Museu de Ripoll de Can Budellers de
tal manera que permeti mantenir l’aportació total previs·
ta del Departament de Cultura al projecte malgrat com·
porti modificar les plurianulitats.»

Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Supressió del text de l’apartat 4.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el restabliment
del servei d’autobús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40157 i 40928 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 10.01.2012

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Restablir el servei de bus nocturn entre Vilafranca del
Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona.
2. Crear un grup de treball, amb participació dels ajuntaments afectats i de les organitzacions de persones usuàries, per tal d’estudiar l’optimització i millora del servei.
Palau del Parlament, 5 de gener de 2012
Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan
Boada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA, Jaume
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei d’autobús nocturn entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès i sobre l’ampliació de la ruta
Tram. 250-00814/09

Exposició de motius
Des del dia 1 de gener ha estat suprimida, sense cap avís
previ, la línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut
Barcelona - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i viceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a
partir de la mitjanit. Pel que fa a Sant Sadurní d’Anoia ha
estat substituïda per la N41 que arriba al municipi desprès
d’un recorregut per diverses poblacions del Baix Llobregat, amb un important increment de la duració del trajecte.
En relació a Vilafranca del Penedès, capital de comarca
de 40.000 habitants, el servei eliminat no es substitueix.
Aquest canvi s’ha produït sense cap informació a les
persones usuàries ni als propis ajuntaments del territori.
Així la primera nit de l’any desenes de persones han quedat a terra a la parada esperant, sense que ningú les hagi
avisat que s’havia eliminat el servei. 72 hores després
d’aquests fets encara no s’ha informat als ajuntaments
sobre la nova situació, i els canals d’informació de la Generalitat com el 012 o la pàgina web del Departament de
Territori i Sostenibilitat donen informacions inexactes i
contradictòries sobre la situació dels servei.
La supressió d’aquest servei comporta un retrocés important en matèria de transport públic i seguretat vial, en
especial les nits de cap de setmana. Cal recordar que el
55% de la població no disposa de carnet de conduir i que
els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat
juvenil a Catalunya.
La mesura també tindrà conseqüències negatives pels
sectors de l’hostaleria, la restauració i l’oci de Barcelona
i Sant Sadurní d’Anoia i, especialment, de Vilafranca del
Penedès.
No es raonable eliminar d’un dia per l’altre aquest servei
sense explicar-ne els motius, sense analitzar possibles
alternatives ni sense donar informació ni audiència als
ajuntaments afectats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:
3.10.25.

Núm. 230

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March,
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Des de fa deu anys s’ha dut a terme el servei de bus nit
entre Barcelona i Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca fet
que permet unir i connectar aquestes poblacions durant
unes franges horàries en què no hi ha alternatives ferroviàries disponibles pels usuaris.
El servei de bus nocturn oferia unes prestacions més
enllà de connectar les poblacions de l’Alt Penedès amb
Barcelona, també oferia la possibilitat d’enllaçar Sant
Sadurní i Vilafranca un factor important per la vertebració de la comarca de l’Alt Penedès.
Des de l’1 de Gener del 2012 el Govern de la Generalitat ha suprimit el bus directe entre aquests poblacions a
partir de «l’elevat» cost que comporta mantenir el servei
i per la baixa demanda que té.
Avaluar les polítiques públiques a partir únicament de
criteris quantitatius pot provocar l’assumpció de decisions errònies i negatives per a la ciutadania.
El Govern malgrat les al·legacions presentades per alguns ajuntaments de la comarca (com el de Sant Sadurní
d’Anoia) encara no les ha respost. En canvi sí que executat la supressió del servei, una manera de fer per la
via dels fets consumats que deixa als ens locals sense
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Núm. 230

capacitat de resposta a l’hora de defensar els seus conciutadans i als usuaris sense la informació necessària.

ranteixi la seva efectivitat en condicions anàlogues a les
anteriors.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha posicionat
contrari a aquesta decisió de la Generalitat i reclama que
rectifiqui i mantingui el servei tal i com estava abans de
l’1 de gener del 2012 i s’allargui amb una nova parada
fins a Santa Margarida i els Monjos a més d’establir una
parada a Gelida.

La Comunitat de Propietaris de l’Edifici del Club de Mar
(Can Rius) de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) no
només no respecta des de fa anys aquest dret, sinó que
endemés ha construït uns dics que fa servir d’amarradors
amb la conseqüent destrucció d’aquell tram del litoral.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
– Rectificar la seva decisió i mantenir el tram que connecta el municipi de Sant Sadurní d’Anoia amb el de Vilafranca del Penedès en la ruta del servei del bus nit; que
es mantinguin les freqüències actuals i que s’allargui la
ruta amb noves parades a Gelida i a Santa Margarida i
els Monjos estructurant així una única línia directa que
vertebri la comarca a partir dels quatre municipis amb
més població (Gelida-Sant Sadurní-Vilafranca-Santa
Margarida i els Monjos) que enllaci amb Barcelona.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2012
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la restitució del
pas públic d’accés al litoral a la zona de Can
Rius, de Sant Feliu de Guíxols
Tram. 250-00815/09

El 16 de maig de 2007, l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols va emetre un darrer decret requerint a la Comunitat de Propietaris del Club de Mar que en el termini
de 10 dies, obris la porta tancada del passeig del President Irla, per tal que quedés lliure l’accés al litoral i
que en cas de no donar compliment a l’ordre d’execució,
l’ajuntament procediria a la seva execució subsidiària i la
imposició de multes coercitives. Han passat més de tres
anys i la mencionada comunitat no ha executat l’ordre i
el pas persisteix tancat, sense que els ciutadans puguin
exercir el dret que els correspon.
En definitiva, la Comunitat de propietaris del Club de
mar de sant Feliu de Guíxols està fent un ús particular
d’un bé de domini públic que la llei protegeix en benefici
de l’interès comú, impedint l’accés a una part del litoral,
que ha de ser públic i gratuït.
Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya
en matèria de ports i de gestió d’espais costaners.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer de manera immediata les actuacions administratives oportunes per tal que es respecti la servitud
de pas i es restitueixi el pas públic d’accés al litoral a la
zona de Can Rius de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que està barrat per la Comunitat de Propietaris del
Club de Mar de dita població.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2012

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40308 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Dolors Camats Luis
Portaveu GP d’ICV-EUiA

Joan Boada Masoliver
Diputat GP d’ICV-EUiA

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

Exposició de motius
La Llei de Costes estableix una servitud d’accés al litoral, que haurà de ser pública i gratuïta. Disposa aquesta
mateixa norma que no es permeten, en cap cas, obres o
instal·lacions que interrompin l’accés al mar sense que es
proposi pels interessats una solució alternativa que ga3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’estudi de
fórmules per a l’abaratiment dels títols de
transport públic i sobre la renegociació de
l’aportació estatal al transport públic de Catalunya
Tram. 250-00816/09

i amb l’increment del 2012 el 50% dels seus costos de
funcionament són aportats pels seus usuaris via tarifa,
provinent el 50% restant dels pressupostos generals, una
aportació que ens situa en la primera posició de les ciutats europees, molt per damunt del 40% que, per exemple, aportaran els usuaris del transport públic de Madrid.
En aquest sentit, cal denunciar també el tracte discriminatori que pateixen els usuaris catalans per part de l’Estat, que aportarà 112 M d’euros al sistema de transport
públic metropolità de Barcelona i 180 M d’ euros al de
Madrid en l’exercici pressupostari de 2012.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 40618 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament
Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Aquest gener de 2012 Catalunya ha viscut l’increment
de tarifes de transport públic més important dels darrers trenta anys. Aquest increment s’agreuja pel fet que el
problema econòmic és fruit de la manca de finançament,
no de la capacitat de fer noves aportacions dels usuaris;
per primera vegada en deu anys una pujada de tarifes va
acompanyada d’un pla de retallades del servei; i es fa
difícil equilibrar els comptes del transport públic quan
s’estimula, amb d’altres mesures, la demanda del vehicle
privat per sobre del transport col·lectiu.
Igualment convé recordar que un increment del 6’9% en
la T-10 del 2009 va ser qualificat per l’actual conseller de
Territori i Sostenibilitat com una greu manca de sensibilitat social del Govern de la Generalitat d’aquell moment i
una mostra més de la seva incapacitat negociadora davant
l’Estat. Enguany l’increment d’aquest bitllet és del 12’1%.
Davant d’aquesta situació, molts usuaris han vist amb
interès la iniciativa de dos joves enginyers industrials,
en Daniel Martínez i en Guillem Mateos, que han creat
una pàgina web on es poden comprar bitllets de transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità més
barats que el preu de venda habitual, gràcies a la inclusió
de publicitat en la tramesa a domicili d’aquests mateixos
bitllets.
Els promotors de la iniciativa han explicat que els anunciants es caracteritzen pel seu compromís amb l’economia verda i que valoren molt positivament els avantatges
d’imatge que els genera l’ajuda directa a la compra del
bitllet. D’aquesta manera han posat en evidència que es
pot aprofundir en la recerca de patrocinis al bitllet de
transport públic abans d’aprovar un increment tant dràstic com el que el Govern ha fet en el preu de venda dels
bitllets de transport públic, evitant així la greu afectació
que s’ha produït sobre les rendes de moltes famílies.
Cal també, per altra banda, una llei de finançament del
transport públic, prevista a la disposició addicional vuitena de la llei de 9/2003 de mobilitat de Catalunya, que
permeti buscar noves vies de finançament. Actualment
tot i que el transport públic beneficia tota la ciutadania,

3.10.25.

Núm. 230

En marc de reflexió més general i a llarg termini, convé
assumir la necessitat d’internalitzar les externalitats negatives del transport privat i que aquesta podria ser una
via de finançament del transport públic. La intervenció
pública ha de vetllar per fer una comptabilitat global dels
costos de tot el transport, públic i privat (més en un context de creixement continuat del preu del combustible),
orientada per l’interès general. A títol d’exemple, assenyalem el greuge respecte els usuaris del vehicle privat,
quan l’usuari del transport públic metropolità finança
una part important de la construcció de la línia 9, mentre
qui usa les autopistes amb peatges a l’ombra no finança
res directament perquè tot ho paguen el conjunt dels contribuents, encara que no siguin usuaris ni beneficiaris.
Proposem emprendre els treballs d’elaboració de la Llei
del finançament del transport públic. Aquest és un debat que cal abordar amb urgència per trobar solucions
davant; la fiscalitat (l’actual model de finançament de
les infraestructures debilita el finançament corrent del
transport públic), el ticketatge real i per impedir finançar les millores i ampliacions sense repercutir-les amb
excés sobre els usuaris. Aquesta llei podria oferir altres
possibilitats que no son ni pujar tan el preu del bitllet ni
retallar el servei, com abonaments personals i anuals de
tarifa plana, tarifes per a franges horàries de baixa utilització del transport públic, diferenciar les tarifes d’horaris turístics, abonaments més econòmics i fiables per a
joves, revisió de les tarifes zonals, entre d’altres.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Estudiar fórmules per abaratir tots els bitllets del
transport públic mitjançant la captació de patrocinis privats, la inclusió de publicitat o altres vies de finançament
privat. Presentar aquests estudis al Parlament en un termini de 2 mesos.
2. Renegociar l’aportació estatal al transport públic de
Catalunya per tal d’incrementar-la i superar el greuge
comparatiu que pateixen els usuaris catalans respecte els
de Madrid.
3. Iniciar els treballs de redacció de la Llei de Finançament del Transport Públic prevista a la Llei de la Mobilitat.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2012
Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’increment de
la freqüència de pas a l’estació de Renfe de
Viladecans
Tram. 250-00817/09

Núm. 230

diferents projectes planificats en el Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu (PDI) 20012010.
Tanmateix, la complexitat de l’àmbit del Baix Llobregat
Sud demana nous projectes encara no inclosos en la planificació vigent, tot i que alguns ja resten apuntats en el
PDI 2001-2010 per al seu estudi.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 40628 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenta la proposta de resolució següent sobre l’increment de la freqüència de pas de l’estació de
Renfe de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Tal i com recull la Cambra de Barcelona en el seu «Informe territorial de la comarca del Baix Llobregat 2008 Mobilitat i Infraestructures de transport», la comarca de
El Baix Llobregat és de gran importància dins del conjunt de Catalunya, tant per la seva població –tercera comarca amb major nombre d’habitants– i activitat econòmica, com pel seu posicionament geoestratègic, centrat
dins la Regió Metropolitana de Barcelona. Així mateix,
el seu àmbit serveix de territori per al principal corredor
d’accés a l’àrea central de Barcelona, des del sud i l’oest
del país.
Dins del Baix Llobregat s’ha identificat una zona força
interessant per la seva especial complexitat: el Baix Llobregat Sud, que ocupa el 45% de la superfície comarcal,
i concentra aproximadament unes tres quartes parts de
la població de la comarca, presentant el ritme de creixement demogràfic més alt a nivell comarcal en els darrers
anys. D’altra banda, al Baix Llobregat Sud s’ha consolidat una part molt important de l’activitat empresarial
de la comarca, reflectint-se en les seves xifres de mobilitat obligada: dins de la comarca, presenta les relacions
de mobilitat intermunicipals més intenses, i amb major
quota del transport públic; pel que fa a les relacions de
mobilitat amb altres comarques, el Baix Llobregat Sud
concentra el 78% de tota la mobilitat externa generada
per la comarca, així com el 66% de la mobilitat atreta.
Destaca, a més, el fet que més del 80% dels viatges que
es produeixen entre el Baix Llobregat Sud i altres comarques tenen el Barcelonès com a comarca d’origen o
destinació, en el que constitueix el vincle més ferm de tot
el Baix Llobregat.

Dins dels projectes estudiats hi ha el perllongament de la
línia R3 de Renfe entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels, que inclouria dues estacions subterrànies dins del
municipi de Viladecans. Aquesta nova infraestructura
milloraria substancialment la comunicació d’un dels municipis amb més problemes de mobilitat de l’esmentada
zona del Baix Llobregat Sud. Ara bé, encara és tan sols
un projecte i cal poder millorar l’oferta de transport públic d’aquest municipi.
A més a més, notícies recents informen que el nou projecte de Ca n’Alemany comportarà nous fluxos de gent,
sumat a la vinguda de noves empreses com Unilever,
que porten gran nombre de treballadors nous a la ciutat. Degut al nou projecte de Ca n’Alemany l’alcalde ha
obtingut el compromís verbal del conseller de Territori i
Sostenibilitat d’augmentar la freqüència de pas de trens
de l’estació de Renfe de Viladecans.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incrementar la freqüència de pas de l’estació de Renfe
de Viladecans en el proper semestre fins a la creació de
les dues noves estacions soterrades.
2. Estudiar la continuïtat d’aquest increment de freqüència de pas un cop estiguin en funcionament les dues noves estacions soterrades que actualment tan sols són un
projecte.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2012
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

L’evolució recent de la demografia i l’activitat econòmica del Baix Llobregat Sud ha generat una demanda
de mobilitat cada vegada més complexa, que requereix
noves línies de connexió en transport públic i, sobretot,
una xarxa de transport ferroviari amb un abast territorial
més ampli i una major connectivitat.
La resposta a aquesta nova demanda de serveis ferroviaris començarà a produir-se durant els pròxims anys,
a mesura que vagin executant-se i entrant en servei els
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el millorament
de la seguretat en el transport públic de
Barcelona
Tram. 250-00818/09

1. Actuar a la ciutat de Barcelona en matèria de seguretat
amb la màxima col·laboració amb la Guàrdia Urbana de
Barcelona i sota els acords de la Junta de Seguretat de
Barcelona.
2. A incrementar la periodicitat de les reunions de la
Junta de Seguretat de Barcelona a un mínim de 3 reunions anuals.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 40752 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament
Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius
El passat 22 de juliol es reuní la Junta de Seguretat de
Barcelona i s’hi acordà augmentar la presència d’agents
de la Guàrdia Urbana al metro, per treballar-hi en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de
reduir els furts al transport públic, que en els sis mesos
anterior havien augmentat un 6%.
La millora de la seguretat al transport públic, en especial
al metro, va centrar la primera reunió de la Junta de Seguretat presidida per l’Alcalde Xavier Trias, i va acordar
actuar, sobretot, en els sis intercanviadors de la ciutat,
augmentar la presència de policia de paisà al suburbà,
seguint el model aplicat en les zones de més activitat turística amb resultats positius.
Tanmateix, cal assenyalar que aquest acord es produí el
mateix any en el que, malgrat contravenir la Resolució 88/
IX del Parlament de Catalunya, sobre l’augment dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb la promoció del 2011,
el Govern va reduir el nombre d’aspirants a Mossos d’Esquadra per a 2011 dels 800 previstos a només 600.
Igualment, és oportú recordar que en el repartiment
competencial entre les policies de Catalunya correspon
la matèria de seguretat ciutadana als Mossos d’Esquadra
i que, per tant, amb l’inici del patrullatge conjunt amb
Guàrdia Urbana, s’aprofundeix en l’assumpció de competències que no li són pròpies a l’Ajuntament de Barcelona degut a la infradotació dels efectius de la Policia de
la Generalitat a la capital de Catalunya.
Per altra banda, val a dir que la millora de l’efectivitat
policial en aquest tipus de furts tindrà poca incidència
pràctica si les previsions del Codi Penal respecte la reincidència en faltes no s’estan aplicant atesa la no existència d’un registre de faltes d’àmbit estatal, coordinat amb
el registre de delictes i que, per tant, no es pot comptabilitzar i provar la reincidència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3.10.25.

Núm. 230

3. A incrementar el nombre de Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat de Barcelona destinat a les funcions de
patrullatge al metro per evitar-hi furts i detenir carteristes de forma i manera que els efectius de la Guàrdia
Urbana de Barcelona que actualment efectuen aquestes
tasques es puguin dedicar a les competències que els són
pròpies.
4. A assolir la ràtio de 4,5 policies per cada 1000 habitants en el termini de dos anys.
5. A efectuar les gestions oportunes davant la fiscalia i el
Govern de l’Estat per a l’establiment d’un registre comú
de faltes i antecedents penals d’abast estatal.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2012
Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la separació
del director general de la Policia de les seves funcions directives amb relació a les
operacions dels Mossos d’Esquadra mentre
mantingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40771 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

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

Exposició de motius
El Jutge ha imputat al Director general de la Policia, Manel Prat, per l’operació policial impulsada pel Departament d’Interior a la Plaça de Catalunya de Barcelona el
27 de maig de 2011.
La prudència aconsellaria que el Director de la Policia
no dirigís les actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra
estant imputat per haver presumptament limitat drets de
la ciutadania, ja que al llarg dels propers mesos la crisi
econòmica i les retallades impulsades pel Govern de la
Generalitat i el Govern central poden provocar un augment de les mobilitzacions ciutadanes, que han de ser
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tractades des del respecte, el diàleg i la mediació i no des
d’una visió estrictament repressiva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a apartar al
Director de la Policia, Manel Prat, de les seves funcions
directives pel que fa a les operacions del Cos de Mossos
d’Esquadra, mentre es mantingui la seva situació d’imputat en el cas de l’actuació del Departament d’Interior
el 27 de maig de 2011 a la Plaça de Catalunya de Barcelona.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2012
Dolors Camats Luis
Portaveu GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la col·laboració
amb els sectors de l’economia social i cooperativa

Núm. 230

– Que, des de l’administració estatal, es reguli què els
fons de pensions inverteixin un 10% en empreses no cotitzades i de l’economia social, solidària i cooperativa.
Aquest regulació ja existeix a països com França.
– La necessitat d’instruments financers propis de l’economia social, solidària i cooperativa adaptats a les característiques de les empreses socials. A casa nostra n’hi ha
pocs i amb limitacions importants. Cal treballar tant la
metodologia d’anàlisi, com el disseny de nous productes
(tecnologia financera), en la formació de «brokers» socials i d’un mercat secundari de participacions financeres
a les empreses socials.
– La constatació que la fragmentació de recursos i capacitats de l’administració, però també dels actors de
l’encomia social, solidària i cooperativa, es veu com
un element afeblidor per a la superació de les barreres
que actualment dificulten el desenvolupament d’un sector que podria tenir un pes significatiu en la generació
d’ocupació, però encara més en la millora del medi ambient, de la cohesió i la participació social.
Aquests moviments s’emmarquen perfectament en l’estratègia de l’UE pel desenvolupament del mercat interior
i en concret la creació d’un marc jurídic per la regulació
dels fons d’inversió solidària.

Tram. 250-00820/09

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

Presentació

Proposta de resolució

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 40778 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós i
March, diputat, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

1. Col·laborar amb els sectors de l’economia social i cooperativa per a desenvolupar nous instruments financers,
formació de brokers socials i la creació d’un mercat secundari de participacions financeres per a les empreses
socials.
2. Realitzar els tràmits necessaris davant del govern de
l’estat per regular l’obligatorietat dels fons de pensió
d’invertir un 10% en empreses no cotitzades i de l’economia social, solidària i cooperativa.
3. Potenciar la finestreta única d’ajuts i relacions amb
l’administració per a l’economia social i cooperativa.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

L’IFIES és una iniciativa, nascuda al caliu del Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya, amb
la voluntat de constituir un espai estable i independent
de generació de coneixement i reflexió a l’entorn del finançament de la innovació social on participin tots els
actors, des de les entitats financeres des dels nous «brokers» socials fins a les persones emprenedores i empresàries socials.

Anna Simo i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

En el mes de novembre d’enguany es va celebrar a Barcelona la primera jornada internacional sobre finançament de la innovació i l’emprenedoria social, organitzada per la Iniciativa pel Finançament de l’Emprenedoria
Social (IFIES)
En el decurs d’aquests jornades es va tractar el tema de
les barreres i els incentius a la inversió en el sector de
l’economia social. Entre les conclusions de les jornades
cal destacar:
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre les obres de
millorament del tram entre Masllorenç i el
Vendrell de la carretera C-55

Núm. 230

Proposta de resolució sobre la construcció
del Centre Logístic Baix Penedès
Tram. 250-00822/09

Tram. 250-00821/09

Presentació
Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40801 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40803 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius
La connexió per carretera de les comarques del Baix Penedès i de l’Alt Camp es fa a través de la C-55, entre Valls
i el Vendrell, el nou tram entre Valls i Masllorenç està
en fase de construcció, però, el pas per el coll de Santa
Cristina és un coll d’ampolla que estrangula la circulació
de vehicles i mercaderies.
Tenint en compte la previsió i posada en servei del corredor del Mediterrani, cal preveure una sortida a les industries i productes de l’Alt Camp i la Conca cap el Baix, Alt
Penedès i Garraf, tan per les mercaderies que utilitzin el
ferrocarril, com les que vagin per carretera a traves del
futur Logis o al port de Vilanova.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar la millora i construcció del tram de la
carretera C-55 de Masllorenç al Vendrell.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i Martí, diputada del GP del PPC

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

Exposició de motius
El projecte per la instal·lació d’un Centre Logístic al Baix
Penedès és un vella aspiració de la comarca, una comarca on la crisi ha fet augmentar el ciutadans sense feina.
És en definitiva un nus tant ferroviari: estació de Sant
Vicenç de Calders, com de autopistes: la AP-7 amb la
Pau Casals de la costa, el que fa de la nostra comarca el
lloc ideal per una infraestructura logística per distribuir les mercaderies de l’interior del país cap als pols industrials de Barcelona i Tarragona així com de les seves
grans infraestructures com ports i aeroports.
La comarca del Baix Penedès és una de les comarques
amb l’índex d’atur mes alt de Catalunya. La instal·lació
d’un Centre Logístic a la zona de l’Arboç-Banyeres del
Penedès és un projecte encallat que, en aquests moments
de crisi, fa necessari que el Govern de la Generalitat
prengui les decisions oportunes per impulsar el començament i desenvolupament del projecte.
Un aspecte a tenir en compte és facilitar que es comparteixi el Centre Logístic amb la instal·lació d’indústria de
tecnologia punta per poder donar sortida a la gran quantitat d’aturats de la zona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar la construcció del Centre Logístic Baix
Penedès d’acord amb el projecte existent.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i Martí, diputada del GP del PPC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la construcció
de la planta de transferència de residus urbans del Vendrell

Proposta de resolució sobre la construcció
d’un segon habitatge en les explotacions
agràries de dimensió reduïda

Tram. 250-00823/09

Tram. 250-00824/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40804 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40805 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

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

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

Exposició de motius
Pel municipi del Vendrell i els de la comarca del Baix
Penedès el transport dels residus urbans cap als abocaments autoritzats suposa un gran cost econòmic, donada
la distancia que han de recórrer els vehicles de recollida.
La Generalitat te aprovada i prevista la construcció de
una Planta de Transferència de residus urbans al Vendrell des de ja fa temps, la posta en marxa de la mateixa
suposaria una reducció molt important dels costos en la
recollida dels residus urbans de la població com dels municipis de la comarca.
Paral·lelament, caldria posar en marxa una campanya
permanent per la promoció del reciclatge en origen ja
que darrerament s’ha baixat la guàrdia i la situació lluny
de millorar ha quedat estancada. Fa ja molts anys que
s’ha instaurat la recollida selectiva, però encara hi ha un
gran volum de residus que no recicla adequadament, fent
augmentar els costos en el triatge.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

La situació actual de L’Horta de Lleida es troba en continua davallada de la seva renda. Aquesta situació provoca
la fugida de la seva gent jove, la qual hauria de ser el
relleu generacional dels pagesos.
El corpus jurídic de l’Administració en general, i en concret la normativa urbanística i d’ordenament territorial
sotmet el món agrari de manera no justificada als criteris
i requeriments de la ciutat, bloquejant-lo i impedint la
seva evolució. Davant aquesta discriminació negativa,
els agricultors de l’Horta de Lleida han reclamat que es
pugui construir un segon habitatge per tal de garantir la
permanència en les finques rurals dels fills dels pagesos
garantint i la supervivència de l’activitat agrícola.
Aquesta mesura permetria una major vinculació a l’activitat agrícola per part de les noves generacions que han
de continuar amb l’activitat. En el cas de l’Horta de Lleida aquesta prohibició ha comportat l’abandonament de
l’activitat agrícola per part de molts joves.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que agilitzi la construcció de la Planta de
Transferència de residus urbans prevista al municipi del
Vendrell i comarca per tal de estalviar costos en el tractament de residus.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i Martí, diputada del GP del PPC

3.10.25.

Exposició de motius

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar les modificacions normatives oportunes
per a que en les explotacions agràries de reduïda dimensió es pugui construir un segon habitatge pels familiars
de l’explotació que continuïn l’activitat.
Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC

Tramitacions en curs
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DEBATS GENERALS

3.15.

Núm. 230

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis
públics

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions per a lluitar contra la
pobresa

Tram. 255-00004/09

Tram. 302-00091/09

Presentació

Esmenes presentades

Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari de
Solidaritat Catalana per la Independència,
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 40299 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Reg. 40948, 40971 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 18.01.2012

A la Mesa del Parlament
Els Grups Parlamentaris sotasignats, que representen
més d’una cinquena part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 134.1 i 134.2
del Reglament del Parlament,

Sol·liciten
La celebració d’un debat específic al Parlament sobre les
polítiques d’impuls a la reactivació econòmica i sobre la
incidència de l’actuació del Govern de la Generalitat en
la qualitat dels serveis públics.
D’acord amb el que disposa l’article 134.4 del mateix
Reglament, el guió dels temes que es proposen com a
objecte del debat és el següent:
1. Diagnosi de l’impacte de l’actuació duta a terme pel
Govern de la Generalitat pel que fa a les polítiques públiques de treball i empresa.
2. Proposta de polítiques específiques respecte de l’estímul a l’activitat econòmica, la creació de nova ocupació
i a la lluita contra la degradació del teixit productiu i les
condicions de treball.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 40948)

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les accions per a lluitar contra la pobresa (tram.
302-00091/09).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1 de la moció
1. Crear una taula específica, liderada pel Departament
de Benestar Social i Família i amb la participació de la
resta de departaments afectats, les entitats municipalis·
tes, els treballadors/es i les entitats socials que operen
en aquesta matèria, els representants de les empreses del
sector agroalimentari català i les grans superfícies comercials i les associacions de consumidors, amb l’objectiu de dissenyar i coordinar, conjuntament, estratègies i
accions d’abast nacional per a fer front a la problemàtica
derivada dels excedents alimentaris [...]
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

3. Diagnosi dels efectes que la reducció pressupostària
està produint en el conjunt dels serveis públics, tant els
de gestió pròpia com els de gestió municipal cofinançada.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4. Proposta de mesures per garantir l’accessibilitat efectiva i la qualitat real dels serveis públics en els àmbits
més essencials per la vida quotidiana de la ciutadania i
pel sosteniment de l’activitat productiva i laboral que en
depèn.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40971)

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors
Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV - EuiA; Alfons
López i Tena, representant del SP de SI; Albert Rivera
Díaz, representant del SP de Ciutadans

3.10.30.

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre les accions per a lluitar contra la pobresa (tram. 302-00091/09).
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4

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Núm. 230

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

Al punt 4

1. Crear una taula específica, liderada pel Departament
de Benestar Social i Família i amb la participació de tots
els departaments del Govern afectats, els treballadors/es
i les entitats socials que operen en aquesta matèria, els
representants de les empreses del sector agroalimentari
català i, els representants del sector de la distribució co·
mercial a Catalunya i representats de les organitzacions
de persones consumidores i usuàries (a traves del Consell
de les Persones consumidores i Usuàries) amb l’objectiu
de dissenyar i coordinar, conjuntament, estratègies i accions d’abast nacional per a fer front a la problemàtica
derivada dels excedents alimentaris. En aquest sentit,
es tindran en compte aquelles iniciatives que ja s’estan
aplicant, com ara les recollides diàries, les compres solidàries o les reserves específiques en el propi centre distribuïdor la distribució gratuïta de fruites i hortalisses,
la distribució gratuïta de sucs de fruita, etc. En el marc
d’aquesta taula, es tindran en compte els mecanismes
de coordinació entre els serveis socials bàsics i les entitats socials, ja desenvolupats en l’àmbit de la distribució
d’aliments, així com, mesures de sensibilització adreçades a les empreses i/o consumidors i l’establiment de
protocols i nous instruments en els centres de producció,
distribució i venda

4. Incrementar, tal i com ha anunciat el Conseller de
Benestar Social i Família, les ajudes destinades a acci·
ons que incideixen en la lluita contra la pobresa, amb
una especial incidència en aquelles accions adreçades a
les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables i
en el mateix sentit, augmentar els ajuts d’urgència social
adreçat als ens locals.

2

5
Al punt 5

5. Impulsar els Plans Locals d’Inclusió Social, tal i com
s’ha fet l’any 2011 i es preveu en el document acordat pel
grup de treball per a la lluita contra la pobresa i per la
inclusió social, impulsat pel Departament de Benestar
Social i Família, com a instruments que permeten la coordinació de les estratègies i els recursos en l’àmbit més
proper a la ciutadania. Aquest impuls es concretarà en
l’activació i la dinamització d’aquells ja existents i potenciant els nous, tant d’àmbit municipal com supramunicipal.

6

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

Al punt 6

2. Continuar duent a terme gestions oportunes amb el
Govern de l’Estat per tal de garantir la distribució d’excedents alimentaris de la Unió Europea i dissenyar, a través del Departament de Benestar Social i Família i en el
marc del Grup de Treball contra la Pobresa o en el marc
del Pacte Nacional per la Inclusió Social i l’Eradicació
de la Pobresa, una estratègia per tal d’afrontar un possible escenari en el que es retirin aquests excedents l’any
2014.

6. Garantir el curs 2011-2012 el nombre de beques men·
jador que cobreixin la demanda actual, amb l’objectiu
d’evitar que cap infant del país amb necessitats socials es
quedi sense una alimentació saludable.

3

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3
3. Tal i com preveuen les conclusions del grup de treball
per a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social,
impulsat pel departament de Benestar Social i Famia,
estudiar l’elaboració d’un model de servei de distribució
d’aliments i incorporar-lo a la cartera de serveis socials.

3.15.

Tramitacions en curs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica

1

Tram. 302-00092/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 40973)

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
econòmica (tram. 302-00092/09).
Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

D’un nou punt 6, amb el següent redactat:
«Fer efectiu de forma immediata el pagament de les sub·
vencions del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya destinades a les escoles bressol municipals
i a les escoles de música, als ajuntaments que tenen subs·
crits els convenis amb la Generalitat.»

2

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un punt 6

Reg. 40973, 40981, 40982, 40983 i 41117/ Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2012

1

Núm. 230

Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

D’un nou punt 7, amb el següent redactat:

El Parlament de Catalunya constata que la relació dels
esdeveniments entre la publicació del Decret llei 3/2011,
de mesures urgents en matèria de tresoreria el Govern, i
el pagament efectiu de la totalitat de la retribució extra·
ordinària, amb la consegüent retirada del Decret 3/2011,
denoten una manera de fer impròpia d’un govern que ha
de seguir amb extrema pulcritud les normes i pactes en
matèria salarial i retributiva de la funció pública cata·
lana, i lamenta la successió de fets que van acabar amb
la retenció d’una part de la retribució dels treballadors
públics, i el neguit que aquest fet va provocar.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un punt 7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar la
coordinació entre la Secretaria General d’Administració
i Funció Pública i el Departament d’Economia i Finan·
ces, per tal que no es repeteixin episodis de desinforma·
ció i confusió com els succeïts a la darrera Mesa General
de Negociació dels empleats públics de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i perquè es pugui infor·
mar els representants dels treballadors amb la urgència
necessària quan hi hagi una qüestió que afecta directa·
ment a les retribucions.

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un punt 8

«Restablir, per al curs 2011-12, la subvenció de 1800 eu·
ros per plaça de llars d’infants i 600 euros per plaça a les
escoles de música, superant la retallada unilateral apli·
cada per al curs 2010-2011.»
Palau del Parlament, 18 de gener de 2012
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40981)

A la Mesa del Parlament

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar els
sistemes d’informació dels assumptes que afecten direc·
tament els seus treballadors en qüestions tan importants
com és la retribució del mes en curs, per les vies urgents
que calgui, i a establir mecanismes àgils permanents que
permetin transmetre aquesta informació d’una manera
útil i efectiva, per tal que no es repeteixin episodis de de·
sinformació i confusió com en els diferents moments de
percebre les retribucions del mes de desembre de 2011.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Violant Mascaró i López, diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la política econòmica (tram. 30200092/09).

3.15.

Tramitacions en curs
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 40982)

2

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la política econòmica (tram. 30200092/09).

1

«[...] Generalitat ha comès una greu irregularitat admi·
nistrativa al fer una retenció de l’IRPF [...]».

– Restablir, per al curs 2011-12, la subvenció de 1800
euros per plaça de llars d’infants i 600 euros per plaça
a les escoles de música, superant la retallada unilateral
aplicada per al curs 2010-2011.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2012
Albert Rivera Díaz
President-representant del SP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 302-00093/09

Esmenes presentades

Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40880, 40963, 40970, 40980 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2012

D’un nou punt 1 bis
«1 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de
la Generalitat a adoptar tots els mecanismes de control
necessaris per evitar que es pugui tornar a produir una
irregularitat d’aquestes característiques».
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP del PPC
Portaveu adjunt GP del PPC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 40983 i 41117)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
40880)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis penitenciaris (tram. 302-00093/09).

1

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president-representant del Subgrup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política econòmica (tram. 302-00092/09).

1

Esmena núm. 2
D’addició
SP Ciutadans

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

Del punt 1

2

Núm. 230

Punt 4 bis. Reactivar l’execució de les obres de construc·
ció del nou centre penitenciari Els Plans, a Tàrrega (l’Ur·
gell), ja licitades.

2

Esmena núm. 1
D’addició
SP Ciutadans

– Fer efectiu de forma immediata el pagament de les sub·
vencions del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya destinades a les escoles bressol municipals
i a les escoles de música, als ajuntaments que tenen subs·
crits els convenis amb la Generalitat.

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Punt 6 bis. Respectar i millorar, en la negociació col·
lectiva, les condicions de treball dels serveis penitenci·
aris, i no introduir més reduccions ni rebaixes en el que
són condicions específiques de treball i de retribució
pròpies d’aquests serveis, per raó de la seva singularitat,
horaris, especialització, perillositat i similars.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2012
Dolors Camats Luis
Portaveu GP d’ICV-EUiA

3.15.

Tramitacions en curs

Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 40963)

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació
dels serveis penitenciaris (tram. 302-00093/09).

Núm. 230

c) Dur a terme les actuacions necessàries per a l’exe·
cució del Centre Penitenciari de Preventius de la Zona
Franca durant l’any 2012, comptant amb el previ acord
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona
Franca.

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5, 6 i 7 en un únic punt 2

1

Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

2. Que amb la voluntat d’arribar a un acord, continuï ne·
gociant amb els representants sindicals les condicions de
treball de l’àmbit penitenciari, substituint l’Acord 20062009 prorrogat fins el 2011.

Al punt 4

3

Després de Barcelona, es proposa: «ni del Centre Peni·
tenciari Els Plans de Tàrrega, destinant-los a l’ús pre·
vist.»

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8 i 9 en un únic punt 3

2

Esmena núm. 2
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 7
Substituir «Mantenir» per «Incorporar i consolidar dins
del sou»
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

3. Fomentar i facilitar la possibilitat que les persones
internes continuïn formant-se en tots els àmbits i nivells
educatius i programar i preveure la construcció de l’Es·
cola d’Adults de Brians I, renovant a tal efecte el conveni
signat amb la Fundació Obra Social La Caixa.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40980)
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40970)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació dels serveis penitenciaris
(tram. 302-00093/09).

1

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la situació dels serveis penitenciaris (tram. 30200093/09).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 6

Del punt 1, 2, 3 i 4 en un únic punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Continuar amb el desplegament de la planificació en
matèria d’Execució Penal, un cop revisada, per adap·
tar-la a les necessitats i circumstàncies vigents i previstes
i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:

[...]

a) Obrir el Centre Penitenciari Puig de les Basses.
b) Continuar, d’acord amb el contracte, les obres del
Centre Penitenciari Mas d’Enric.
3.15.

Punt 6. Negociar un nou acord de condicions de treball
de l’àmbit penitenciari que incorpori la millora de les
condicions de treball per als treballadors dels Serveis
Penitenciaris de la Generalitat, atès que l’actual fineix
l’any 2011 i és una pròrroga de l’anterior Acord (20062009).
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Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2

Núm. 230

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 8

Modificació de l’apartat 2 de la moció

Punt 8. Contractar amb la Universitat Nacional a Dis·
tància (UNED) i la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) per tal que els reclusos puguin continuar cursant
estudis universitaris.

2. Dedicar atenció especial a les actuals Delegacions del
Govern de la Generalitat a l’exterior de Buenos Aires,
Londres, París i Berlín, per tal de donar absoluta prioritat i reforçar la xarxa exterior de Centres de Promoció
de Negocis d’ACC1Ó i les Plataformes Empresarials de
la Generalitat per l’aterratge d’empreses catalanes a l’exterior.

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3

D’un punt 10
Punt 10. Incrementar els recursos del Centre d’Inici·
atives per a la Reinserció (CIRE) per tal d’augmentar
les actuacions per a la reinserció i les mesures penals
alternatives.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat 3 de la moció
3. Reestructurar la presència exterior de la Generalitat
donant absoluta prioritat a aquelles àrees geogràfiques
de major creixement potencial per a les empreses catalanes, especialment les economies emergents dels països
anomenats BRICS. Així com en els indrets on hi hagi una
forta presència d’emprenedors catalans.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Tram. 302-00094/09

Esmenes presentades
Reg. 40947, 40962, 40984 i 40985 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 40947)

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram.
302-00094/09).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 302-00094/09).

1

Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 1, que quedaria així:

Modificació de l’apartat 1 de la moció
1. Potenciar l’activitat de l’acció exterior del Govern de
la Generalitat cap a la internacionalització de l’economia
catalana, l’atracció d’inversions i el foment de les exportacions, sens perjudici de la promoció de Catalunya al
món, garantint el màxim nivell d’eficiència de les oficines d’acció exterior de la Generalitat, i coordinant-se
adequadament amb altres institucions de l’Estat d’anàloga naturalesa.
3.15.

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 40962)

«Potenciar la política de presència política de Catalunya
al món a través de la potenciació de les relacions políti·
ques amb altres països al més alt nivell i la potenciació
de les institucions diplomàtiques que així ho permetin.»

2

Esmena núm. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 2.
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Esmena núm. 3
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Núm. 230

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la concreció de les mesures de
retallades i d’augment de taxes anunciades
pel president del Govern
Tram. 302-00095/09

Del punt 3.
Esmenes presentades

4

Esmena núm. 4
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 4.

5

Esmena núm. 5
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 5.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Reg. 40968 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
40968)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la concreció de les mesures de retallades i d’augment de
taxes anunciades pel president del Govern (tram. 30200095/09).

1
Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 40984 i 40985)

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president-representant del Subgrup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
(tram. 302-00094/09).

1

2

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efec·
tiu, de manera immediata, el pagament de les subven·
cions del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya destinades a les escoles bressol municipals i
a les escoles de música, als ajuntaments que tenen subs·
crits els convenis amb la Generalitat.

2

Esmena núm. 1
De modificació
SP Ciutadans

1. Suprimir totes les delegacions, oficines i missions exte·
riors del Govern de la Generalitat
Esmena núm. 2
De modificació
SP Ciutadans

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir,
per al curs 2011-12, la subvenció de 1800 euros per plaça
de llars d’infants i 600 euros per plaça a les escoles de
música, superant la retallada unilateral aplicada per al
curs 2010-2011.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

2. Tal com va proposar el Ministre d’Afers Exteriors i
de Cooperació, utilitzar els recursos del servei exterior
de l’Estat i coordinar tota l’acció exterior del Govern de
la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular de
l’Estat

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Albert Rivera Díaz
President-representant del SP C’s

3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal

5

Tram. 302-00096/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40966)

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament,
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram.
302-00096/09).
Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De supressió del punt 2.

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 3
«El Govern de la Generalitat estudiarà i habilitarà els
mecanismes legals i executius per fer possible que totes
les administracions catalanes, els ciutadans de Catalu·
nya i les empreses liquidin els seus tributs, retencions i
tot el conjunt de relacions fiscals directament i total amb
l’Agència Tributària de Catalunya com ja han proposat
destacades institucions de la societat civil catalana.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 4
«[...] A tal efecte la Generalitat de Catalunya farà públic
un número de compte corrent perquè habilitarà els instru·
ments legals necessaris per a que [...]»

3.15.

«El Govern de Catalunya i el Parlament donen suport
als ajuntaments de Catalunya que han decidit presentar
un recurs contenciós administratiu contra el retorn de
l’excés de la bestreta que han percebut per un greu error
del govern de l’Estat en el seu càlcul i que ha propiciat a
les administracions implicades a creure que disposaven
de més recursos que els que els hi pertocaven, posant en
qüestió el principi de lleialtat institucional.»
Palau del Parlament, 17 de gener de 2012
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Sergi de los Rios i Martinez
Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
40969)

A la Mesa del Parlament

De supressió del punt 1.

2

Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 5

Reg. 40966, 40969 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 18.01.2012

1

Núm. 230

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política fiscal (tram. 302-00096/09).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

6. Fer efectiu, de manera, immediata el pagament de les
subvencions del Departament d’Educació de la Genera·
litat de Catalunya destinades a les escoles bressol mu·
nicipals i a les escoles de música, als ajuntaments que
tenen subscrits els convenis amb la Generalitat.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

7. Restablir, per al curs 2011-12, la subvenció de 1800
euros per plaça de llars d’infants i 600 euros per plaça
a les escoles de música, superant la retallada unilateral
aplicada per al curs 2010-2011.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2012
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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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

Núm. 230

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell 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
Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el programa Europa Creativa
Tram. 295-00140/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de justícia per al període
2014-2020
Tram. 295-00143/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions
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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.
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Núm. 230

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Consell pel qual s’estableix el programa «Europa amb els ciutadans» per al període 20142020

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un instrument de finançament de la
cooperació al desenvolupament

Tram. 295-00145/09

Tram. 295-00148/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre estadístiques demogràfiques europees
Tram. 295-00146/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes i procediments d’execució
comuns dels instruments de la Unió per a
l’acció exterior
Tram. 295-00149/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

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 República del Kirguizistan
Tram. 295-00147/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un instrument financer per a la promoció de la democràcia i els drets humans a
escala mundial
Tram. 295-00150/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Finiment del termini: 19.01.2012; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).
Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.
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Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un instrument d’associació per a la
cooperació amb països tercers

Núm. 230

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un instrument europeu de veïnatge
Tram. 295-00154/09

Tram. 295-00151/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).
Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).
Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un instrument d’estabilitat

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de decisió del Consell
per la qual s’estableix un marc pluriennal
per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la
Unió Europea per al període 2013-2017

Tram. 295-00152/09

Tram. 295-00155/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Instrument d’Ajuda de Preadhesió (IAP II)
Tram. 295-00153/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.01.2012 al 20.01.2012).
Finiment del termini: 23.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, com a part del Fons de seguretat interior, l’instrument de suport financer a les
fronteres exteriors i els visats
Tram. 295-00156/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.
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Núm. 230

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea
el Fons d’asil i migració

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els fons
de capital de risc europeus

Tram. 295-00157/09

Tram. 295-00160/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen disposicions generals sobre el Fons
d’asil i migració i sobre l’instrument de suport financer a la cooperació policial, la prevenció i la lluita contra la delinqüència, i la
gestió de crisis
Tram. 295-00158/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els fons
d’emprenedoria social europeus
Tram. 295-00161/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.
Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre les amenaces transfrontereres greus per a la salut
Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, com a part del Fons de seguretat
interior, l’instrument de suport financer a la
cooperació policial, la prevenció i la lluita
contra la delinqüència, i la gestió de crisis
Tram. 295-00159/09

Tram. 295-00162/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.
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Núm. 230

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’adjudicació de contractes de concessió

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la contractació pública

Tram. 295-00163/09

Tram. 295-00166/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la
Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, i el reglament relatiu a la cooperació administrativa per mitjà del sistema d’informació del
mercat interior
Tram. 295-00164/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals
Tram. 295-00165/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2012 al 24.01.2012).
Finiment del termini: 25.01.2012; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2012.

3.40.02.
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4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

4.45.10.

Núm. 230

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Resolució sobre la situació de compatibilitat
de diputats

Tram. 412-00006/09

Tram. 234-00025/09 i 234-00026/09

Substitució de diputats
Adopció

Reg. 40338 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 18.01.2012, DSPC-P 39

– Baixa: Laia Ortiz Castellví

Ple del Parlament

– Alta: Dolors Camats Luis

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de gener de 2012, ha estudiat el dictamen de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del
Reglament, ha adoptat la següent
4.45.12.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Resolució
D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades manifestades pels diputats Josep Vendrell Gardeñes i Jordi
Roca Mas relatives a les activitats professionals, laborals
o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que
ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el
Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat
dels diputats Josep Vendrell Gardeñes i Jordi Roca Mas.

Composició de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea
Tram. 411-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 40339 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012
El secretari primer
Pere Calbó i Roca

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

– Baixa: Laia Ortiz Castellví
– Alta: Josep Vendrell Gardeñes

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.01.

MESA DEL PARLAMENT

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/09

Control del compliment de la Resolució 234/
IX, sobre un estudi de l’estat de les platges
de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)

Elecció del secretari primer de la Mesa del
Parlament

Tram. 290-00223/09

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de gener
de 2012, atesa la vacant produïda en la Mesa del Parlament, ha elegit Pere Calbó i Roca, d’acord amb l’article
38 del Reglament, secretari primer de la Mesa del Parlament.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2012
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català

4.40.

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 40623).
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2012. (Tramitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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A la Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 140.4 del Reglament del Parlament, sol·licita que la Comissió de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan al qual correspon controlar el compliment de la Proposta de resolució sobre l’estat de la
platja de Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-00305/09),
manifesti el seu criteri pel que fa al compliment de la
resolució o al retiment de compte del Govern, especialment amb relació a els efectes sobre la dinàmica litoral
i de possible retrocés costaner provocat per l’afectació
de l’ampliació del port i el desviament del riu Llobregat.

Núm. 230

Control del compliment de la Resolució 245/
IX, sobre les afectacions causades per les
obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 290-00234/09

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 40624).
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2012. (Tramitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

A la Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 235/
IX, sobre l’impacte acústic de la carretera
C-31 al pas per Gavà Mar (Baix Llobregat)
Tram. 290-00224/09

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 40622).
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2012. (Tramitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 140.4 del Reglament del Parlament, sol·licita que la Comissió de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan al qual correspon controlar el compliment de la Proposta de resolució sobre els peritatges
de les afectacions causades per les obres de la carretera
C-15 a Canyelles (Garraf) (tram. 250-00355/09), manifesti el seu criteri pel que fa al compliment de la resolució o al retiment de compte del Govern, especialment
amb relació a les afectacions sobre els particulars provocades per les obres de la C-15 a Canyelles (Garraf).
Palau del Parlament, 12 de gener de 2012
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

4.50.02.

A la Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 140.4 del Reglament del Parlament, sol·licita que la Comissió de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan al qual correspon controlar el compliment de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de
pantalles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà
(Baix Llobregat) (tram. 250-00306/09), manifesti el seu
criteri pel que fa al compliment de la resolució o al retiment de compte del Govern, especialment amb relació a
la conveniència d’instal·lar barreres sòniques a la C-31 al
seu pas pel barri de Gavà Mar, ateses les noves condicions de circulació adoptades recentment, especialment a
la zona de ponent d’aquest barri, on els habitatges estan
més propers a l’autovia.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 27/IX,
sobre l’ocupació del personal de la funció
pública
Tram. 390-00027/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 40802 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 17.01.2012

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

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Sol·licito:

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la moció 27/IX amb número de
tramitació 390-00027/09, sobre l’ocupació del personal

4.50.02.
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Núm. 230

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els
motius de la rectificació del Govern amb relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels
quals no es va informar els mitjans de comunicació de l’acord adoptat en la reunió del
Govern del 3 de gener de 2012

de la funció pública, el control de compliment de la qual
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.
Barcelona, 12 de gener de 2012
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Tram. 354-00119/09

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud: Vicepresidenta del Govern i consellera del
Departament de Governació i Relacions Institucionals
(reg. 40802).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.01.2012, a les 09:30 h.

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 40135).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals,
sessió del 18.01.2012.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2012.

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre els motius de
la rectificació del Govern amb relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es
va informar els mitjans de comunicació de
l’acord adoptat en la reunió del Govern del 3
de gener de 2012
Tram. 354-00120/09

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre la situació del
deute de la Generalitat amb els ajuntaments
i les previsions de pagament
Tram. 354-00118/09

Sol·licitud

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 40136).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals,
sessió del 18.01.2012.

i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 39416).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals,
sessió del 18.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els casos de violència masclista que
s’han produït els primers dies del 2012 i sobre l’actuació del Departament d’Interior en
aquesta matèria
Tram. 354-00121/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 40139).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del
18.01.2012.

4.53.03.
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SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

4.53.15.

Sol·licitud de compareixença del director
general de Cooperació al Desenvolupament
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre els estudis, informes, convenis i contractes encarregats per
la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del 2004 al 2010

Núm. 230

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

Compareixença d’Anna Solés i Franch, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, davant la Comissió de Benestar,
Família i Immigració per a informar sobre el
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i
les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 357-00058/09

Tram. 356-00314/09

Decaïment

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 38994).

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
23.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i
Solidaritat, sessió del 18.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del portaveu
del Govern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els motius de la
rectificació del Govern amb relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es
va informar els mitjans de comunicació de
l’acord adoptat en la reunió del Govern del 3
de gener de 2012
Tram. 356-00320/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40134).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 18.01.2012.

4.53.05.
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TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;
els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.

Projecte de llei
Proposició de llei
Decret llei
Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
Reglament del Parlament
Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ
201
205
212
250
251
252
253
255
256
257
259
260
261
262
263
265
267
269
270
271
280
281
282
283
284
285
286
287
295
302
370

Investidura del president de la Generalitat
Moció de censura
Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Proposta de resolució
Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
Proposta de resolució per a crear comissions
Proposta de resolució per a encomanar un
informe a la Sindicatura de Comptes
Debat general en el Ple
Informe de fiscalització i memòria d’activitats
de la Sindicatura de Comptes
Compte general de la Generalitat de Catalunya
Pla o comunicat del Govern
Document de les comissions d’estudi
Dictamen de les comissions d’investigació
Control de la legislació delegada
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
Designació dels senadors
Elecció del Síndic de Greuges
Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
Designació de membres del Consell Consultiu
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Moció subsegüent a una interpel·lació
Proposta de consulta popular per via de referèndum

3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ
258
264
279
290
300
301
310
311
312
313
314
315
316
317
320
322
323
325
326
340
350
351
353
355
357
359

Compte i fiscalització d’ens locals i altres
Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
Compliment de resolucions
Interpel·lació
Interpel·lació d’urgència al Govern
Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Pregunta oral al director general de la CCMA
Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta per escrit al Govern
Pregunta per escrit al director general de la CCMA
Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral al president de la Generalitat
Sol·licitud d’informació i documentació
Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
Compliment de resolucions i de mocions
Intervenció del president de la Generalitat
Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
Compareixença en procediments legislatius
Sessió informativa
Compareixença
Sessió informativa d’autoritats institucionals

360 Informe del Síndic de Greuges
363 Compareixença en procediments de fiscalització
390 Compliment de mocions
4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA
125
126
240
241
242
243
244
245
246
330
333
334
335
337
352
354
356
358
362
380
381
382
383
384
385
394
395
401

Procediments en exercici del dret de petició
Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Horari del Registre General del Parlament
Calendari de dies inhàbils
Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
Report de la Diputació Permanent
Calendari de sessions
Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
Comunicacions d’altres organismes i entitats
Proposta de compareixença en procediments legislatius
Sol·licitud de sessió informativa
Sol·licitud de compareixença
Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
Qüestió d’inconstitucionalitat
Recurs d’emparament constitucional
Conflicte en defensa de l’autonomia local
Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
Pla de treball
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
Declaracions i manifestacions institucionals

5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
221
230
231
232
233
235
500
501
600
610
615
620
625
630

Norma de règim interior
Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
Nomenament dels diputats interventors
Liquidació del Pressupost
Pressupost de la Sindicatura de Comptes
Informe dels diputats interventors
Procediment per a la provisió de llocs de treball
Procediment per a la selecció de personal del Parlament
Contractació administrativa
Contractes d’obres
Contractes de serveis
Contractes de subministraments
Contractes de dret civil
Contractes privats

6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS
234
336
396
397
398
399
400
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
Declaració sobre la situació patrimonial
Composició del Ple del Parlament
Composició de la Diputació Permanent
Composició de la Mesa del Parlament
Composició del grup parlamentari
Composició de la Comissió
Composició de les comissions permanents legislatives
Composició de les comissions permanents no legislatives
Composició de les comissions creades per llei
Composició de les comissions permanents de legislatura
Composició de les comissions d’estudi
Composició de les comissions d’investigació
Distribució de representants en els òrgans
Composició de les subcomissions i els grups de treball
Composició de les comissions legislatives
Composició de les comissions de seguiment
Composició de les comissions creades per llei o reglament
Composició dels intergrups
Composició d’altres òrgans

Actualització 15.03.2011

1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU
200
202
203
206
211
215

