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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 400/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures 
específiques per a ajudar els joves emprenedors
Tram. 250-00276/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 214) p. 7

Resolució 412/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Comissió de la Infància
Tram. 252-00005/09
Adopció p. 7

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el programa Europa Creativa
Tram. 295-00140/09
Coneixement de la proposta p. 7

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
Coneixement de la proposta p. 7

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
Coneixement de la proposta p. 8

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 2014-
2020
Tram. 295-00145/09
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre estadístiques demogràfiques europees
Tram. 295-00146/09
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es concedeix un ajut macrofinancer a la Repúbli-
ca del Kirguizistan
Tram. 295-00147/09
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument de finançament de la 
cooperació al desenvolupament
Tram. 295-00148/09
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableixen normes i procediments d’execució 
comuns dels instruments de la Unió per a l’acció exterior
Tram. 295-00149/09
Coneixement de la proposta p. 8

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
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument d’associació per a la 
cooperació amb països tercers
Tram. 295-00151/09
Coneixement de la proposta p. 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument d’estabilitat
Tram. 295-00152/09
Coneixement de la proposta p. 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’Instrument d’Ajuda de Preadhesió (IAP II)
Tram. 295-00153/09
Coneixement de la proposta p. 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument europeu de veïnatge
Tram. 295-00154/09
Coneixement de la proposta p. 9

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Nomenament d’un relator p. 9

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 200-00019/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 9
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 11

fm7
Nota adhesiva
L'informe (tram. 337-00019/09), de la pàgina 46, ha estat modificat en el BOPC 244, a la pàg. 14.La proposta de resolució 250-00736/09, de la pàg. 22, ha estat modificada en el BOPC 264, a la pàg. 32.



30 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 235

SUMARI 2

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el règim de transparència i 
publicitat de les retribucions dels titulars de les institucions 
de la Generalitat i de les condicions de llur nomenament o 
contractació
Tram. 202-00076/09
Presentació p. 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei permanent d’ambulàncies a la Sénia
Tram. 250-00677/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00681/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre el retorn del transport 
sanitari urgent i la recuperació de l’atenció continuada de 
vint-i-quatre hores en diversos centres d’atenció primària i 
àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00684/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
convenis i acords signats referents al concert de places pú-
bliques a la Residència de la Plataforma Centre Multiserveis 
i al centre de dia del centre d’atenció primària integral Baix a 
Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la modificació legislati-
va per a l’equiparació fiscal de les persones acollides
Tram. 250-00693/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la consideració del 
Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials en els 
processos estratègics del Sistema Català de Serveis Socials
Tram. 250-00694/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb la 
Fundació Emma per a aconseguir el finançament necessari 
per a prestar els serveis
Tram. 250-00696/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
d’urgències del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el pagament als lle-
trats d’ofici i sobre les mesures per a evitar l’ús abusiu de la 
justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la cobertura de les bai-
xes i l’ampliació temporal de la plantilla del Registre Civil de 
Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00704/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, amb relació als horaris de visites per als nens 
tutelats a l’Espai de Visites per als Infants i Adolescents de 
Barcelona
Tram. 250-00710/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00715/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00716/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la reducció dels temps 
d’espera per a les consultes d’especialistes, les proves diag-
nòstiques i les intervencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la reorganització del 
servei nocturn dels centres d’atenció primària de Montcada 
i Reixac
Tram. 250-00719/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00721/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
compromisos acordats en el pacte de salut amb l’Ajunta-
ment de Cornellà del Llobregat el 2008 i sobre la reconside-
ració de la supressió del servei de pediatria del barri Almeda
Tram. 250-00724/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-
cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofici-
nes de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn de 
farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00726/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-
cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Vallirana
Tram. 250-00727/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-
cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Cervelló
Tram. 250-00728/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofici-
nes de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn de 
farmàcia a Corbera de Llobregat
Tram. 250-00729/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00730/09
Esmenes presentades p. 21
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’actua-
lització periòdica del cens de catalans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta 
catalana d’assistència sociosanitària per als catalans resi-
dents a l’estranger
Tram. 250-00735/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’establiment de noves 
línies d’actuació i el restabliment dels convenis pluriennals 
de col·laboració entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les co-
munitats catalanes a l’exterior per al desenvolupament de 
programes de suport a l’emigració catalana
Tram. 250-00736/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre l’exigència a Ficosa 
d’una justificació per a l’expedient de regulació d’ocupació 
temporal de l’antiga planta de Sony de Viladecavalls i sobre 
la concreció del seu pla de reconversió industrial
Tram. 250-00752/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el rebuig a la implan-
tació d’un peatge com a mesura de finançament de la cons-
trucció de la ronda nord de Figueres
Tram. 250-00825/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
als ajuntaments en concepte de subvencions per a ense-
nyament i sobre l’assignació dels recursos per a les llars 
d’infants
Tram. 250-00826/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la reobertura del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la ratificació i l’adhesió 
a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
qualitat dels serveis d’atenció residencial i diürna destinats a 
les persones amb discapacitat
Tram. 250-00829/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port a l’Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou
Tram. 250-00830/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la pre-
sentació d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00831/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció als infarts fins a les vint-i-quatre hores diàries a 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Tram. 250-00832/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la implantació del pro-
grama de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00833/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts 
per al sistema urbà de Terrassa
Tram. 250-00834/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la bonificació del peatge de Mollet 
del Vallès per als residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00835/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
el restabliment de la bonificació del peatge d’Alella per als 
residents que siguin usuaris habi tuals
Tram. 250-00836/09
Presentació p. 30

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
27/2011, referent al Programa 131, participació ciutadana i 
qualitat democràtica, corresponent al 2009, i 29/2011, refe-
rent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
capítol 4 de despeses, corresponent als anys 2008 i 2009 
Tram. 256-00021/09 i 256-00022/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 31

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument de finançament de la 
cooperació al desenvolupament
Tram. 295-00148/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 33

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell 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 p. 33

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 p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument d’associació per a la 
cooperació amb països tercers
Tram. 295-00151/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument d’estabilitat
Tram. 295-00152/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’Instrument d’Ajuda de Preadhesió (IAP II)
Tram. 295-00153/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un instrument europeu de veïnatge
Tram. 295-00154/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es crea el Fons d’asil i migració
Tram. 295-00157/09
Observacions formulades p. 34
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4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09
Elecció de la vicepresidenta p. 35

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/IX, sobre la 
seguretat ciutadana als municipis
Tram. 390-00023/09
Sol·licitud de pròrroga p. 35
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 36

Control del compliment de la Moció 32/IX, sobre les 
actuacions en matèria de turisme
Tram. 390-00032/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 36

Control del compliment de la Moció 41/IX, sobre la 
convocatòria dels agents econòmics i socials per a prendre 
mesures urgents contra l’atur
Tram. 390-00041/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 37

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’actualització de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració central del període 
2006-2009
Tram. 354-00093/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre el document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 354-00104/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la situació de la secció de crèdit 
de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00107/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre la situació de la secció de crèdit de 
la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00108/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre les darreres mesures preses amb relació al 
transport públic
Tram. 354-00112/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la possibilitat que s’instal·li a Catalunya el complex 
d’oci i joc impulsat pel grup Las Vegas Sand i sobre els pos-
sibles efectes d’aquest complex
Tram. 354-00116/09
Sol·licitud i tramitació p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació relativa a la creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 354-00117/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre l’augment de les llistes d’espera de les 
persones amb dependència
Tram. 354-00122/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre els endarreriments en el desplegament 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 354-00123/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el règim d’incompatibi-
litats de Josep Prat, president de l’Institut Català de la Salut i 
membre del consell d’administració d’USP Hospitales, i Ra-
mon Bagó, president del Grup Serhs i membre del Consell 
d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 354-00124/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el tancament del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 354-00125/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la política de suport a la creació de treball autònom
Tram. 354-00126/09
Sol·licitud i tramitació p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat
Tram. 354-00127/09
Sol·licitud i tramitació p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el canvi en la regula-
ció del Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 354-00128/09
Sol·licitud i tramitació p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el xoc de dos trens entre les estacions del Clot-
Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00129/09
Sol·licitud i tramitació p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre les causes i la responsabilitat del xoc entre 
un tren de rodalia i un Talgo a l’estació del Clot-Aragó, de 
Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00130/09
Sol·licitud i tramitació p. 40

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director o direc-
tora general de CatalunyaCaixa davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la inter-
venció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el 
seu capital
Tram. 356-00198/09
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença del director o direc-
tora general d’Unnim davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del 
Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital
Tram. 356-00199/09
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença dels representants del 
Fons de reestructuració ordenada bancària als òrgans de 
direcció d’Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre 
llurs funcions i sobre el futur d’aquestes entitats
Tram. 356-00210/09
Sol·licitud p. 41
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Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre les problemàtiques 
i les propostes del sector
Tram. 356-00251/09
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença d’Andrés Giménez i 
Ana Ballesta, vocals de l’Associació de Discapacitats Físics, 
Psíquics i Sensorials de Montcada i Reixac, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè presentin el 
programa Integrate
Tram. 356-00284/09
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè Català de Representants de Persones amb Dis-
capacitat davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè exposi les seves aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00285/09
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració perquè exposi les seves aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00287/09
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació ECOM davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00288/09
Sol·licitud p. 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi les seves aportacions al document de bases del Pac-
te per a la infància
Tram. 356-00289/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves 
aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00290/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana contra el Càncer davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les 
seves aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00291/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Drogodependències davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi 
les seves aportacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00292/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi les seves aportacions al document de bases del Pac-
te per a la infància
Tram. 356-00293/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè exposi les seves aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00294/09
Sol·licitud p. 42

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cata-
luña davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les seves aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00295/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i 
Etiologies Similars davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè exposi les seves aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00296/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00297/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves apor-
tacions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00298/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Pere Tarrés - Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Centres d’Esplai davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00299/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les 
seves aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00300/09
Sol·licitud p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Fundació Josep 
Sans davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les seves aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00301/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00302/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la situació d’aquestes famílies
Tram. 356-00303/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Política Financera, Assegurances i Tresor davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 356-00306/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00307/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença de la directora gene-
ral de l’Institut Català del Crèdit Agrari davant la Comissió 
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d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 356-00308/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les delegacions del Govern 
a l’exterior
Tram. 356-00309/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del 
sector del metall
Tram. 356-00315/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanita-
ris perquè expliqui el document «Per un millor sistema públic 
de pensions»
Tram. 356-00318/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i Domè-
nech, president del Consell d’Administració de l’Institut Ca-
talà de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les seves responsabilitats a l’Institut i als grups USP 
Hospitals i Innova
Tram. 356-00319/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de 
Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nu-
trició Parenteral i Enteral, perquè informi dels objectius i els 
estudis d’aquesta entitat
Tram. 356-00322/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Organització d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè donin a conèixer els objectius 
i les activitats d’aquesta organització
Tram. 356-00323/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, 
president del Consell Català de la Producció Integrada, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la problemàtica de la producció integrada
Tram. 356-00324/09
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui el funcionament del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca, a Barcelona
Tram. 356-00325/09
Sol·licitud p. 46

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre les línies de programació de la tem-
porada 2011-2012 a Televisió de Catalunya i el grup d’emis-
sores de Catalunya Ràdio
Tram. 337-00019/09
Presentació p. 46

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’octubre del 2011
Tram. 337-00020/09
Presentació p. 47

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Sonia Egea Pérez
Presentació p. 47
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 400/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment, dins el pla Inicia, 
d’actuacions i mesures específiques per a 
ajudar els joves emprenedors
Tram. 250-00276/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
214)

Al BOPC 214, a la pàgina 10,

On diu: 

«La secretària de la Comissió El president de la Comissió
»Gerard M. Figueras i Albà Mònica Lafuente de la Torre»

Ha de dir: 

«La secretària de la Comissió El president de la Comissió
»Mònica Lafuente de la Torre Gerard M. Figueras i Albà»

Resolució 412/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es crea la Comissió de la 
Infància
Tram. 252-00005/09

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, un cop considerada la Proposta de resolució de 
creació d’una comissió específica per a la infància (tram. 
252-00005/09), d’acord amb l’article 54 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió de la In-
fància (CDI), amb l’objecte, la composició i la vigència 
següents: 

a) L’objectiu de la Comissió és aconseguir que la pers-
pectiva d’infància es tingui en compte en qualsevol ac-
tuació del Parlament per a afavorir l’aplicació efectiva 
de la Convenció sobre els drets de l’infant. Amb aquest 
objectiu, la Comissió té la comesa de: 

Primer. Impulsar la realització d’estudis sobre la situació 
de la infància a Catalunya.

Segon. Proposar mesures per a la sensibilització social 
dels drets de l’infant.

Tercer. Orientar de manera eficaç la participació dels in-
fants en la vida ciutadana, mitjançant la proposta de les 
mesures corresponents.

Quart. Vetllar pel desplegament reglamentari de la nor-
mativa d’infància.

b) La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari i pot acordar que hi assisteixin 
tècnics, especialistes i membres d’entitats dedicades a 
l’àmbit de la Comissió.

c) La regulació de la Comissió s’ajusta a les disposicions 
del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

d) El període de vigència de la Comissió és el correspo-
nent a la novena legislatura.

e) La Comissió pot redactar un informe final i elevar-lo, 
si escau, a l’aprovació del Ple, d’acord amb les disposici-
ons del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

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

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
«Erasmus per a tots», el programa d’educa-
ció, formació, joventut i esport de la Unió
Tram. 295-00141/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Con-
sell relativa a la protecció consular dels ciu-
tadans de la Unió en països estrangers
Tram. 295-00144/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual s’estableix el programa «Euro-
pa amb els ciutadans» per al període 2014-
2020
Tram. 295-00145/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Afers Institucionals, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell per la qual es 
concedeix un ajut macrofinancer a la Repú-
blica del Kirguizistan
Tram. 295-00147/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un instrument de finançament de la 
cooperació al desenvolupament
Tram. 295-00148/09

Coneixement de la proposta

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

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

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix un instrument financer per a la promo-
ció de la democràcia i els drets humans a 
escala mundial
Tram. 295-00150/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un instrument d’associació per a la 
cooperació amb països tercers
Tram. 295-00151/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix un instrument d’estabilitat
Tram. 295-00152/09

Coneixement de la proposta

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

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

Coneixement de la proposta

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

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

Coneixement de la proposta

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Nomenament d’un relator

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 
(tram. 200-00011/09) s’ha reunit el dia 11 de gener de 
2012 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada 
Meritxell Roigé i Pedrola.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012

Meritxell Roigé i Pedrola, G. P. de Convergència i Unió; 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, G. P. Socialista; 
Pere Calbó i Roca, G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Salvador Milà i Solsona, G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Sanglas i 
Alcantarilla, G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Jordi Cañas Pérez, S. P. Ciutadans

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 24.01.2012

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

Proposta de compareixença de Rafael Mujeriego, presi-
dent del Consell Assessor de l’Ús Sostenible de l’Aigua, 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01065/09.

Proposta de compareixença de Martí Batllori, lletrat, 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01066/09.

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Pro-
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jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01067/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalia Justa amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01068/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01069/09.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01070/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics. 352-01071/09.

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01072/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de cre-
ació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics. 352-01073/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01074/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Juristes Demòcrates amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01075/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01076/09.

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01077/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01078/09.

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mesures fis-
cals i financeres i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics. 352-01079/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració Catalana d’ONG amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 352-01080/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de 
llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics. 352-
01081/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01082/09.

Proposta de compareixença d’una representació de Dem-
peus per la Salut Pública amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 352-01083/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de cre-
ació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics. 352-01084/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01085/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. 352-01086/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01087/09.

Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i 
Sales d’Especejament amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. 352-01088/09
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Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 25.01.2012 , DSPC-C 215

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials rebutjades

Proposta de compareixença de Rafael Mujeriego, presi-
dent del Consell Assessor de l’Ús Sostenible de l’Aigua, 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01065/09.

Proposta de compareixença de Martí Batllori, lletrat, 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01066/09.

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01067/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalia Justa amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01068/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01069/09.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01070/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració d’Entitats Ecologistes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics. 352-01071/09.

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01072/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de cre-
ació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics. 352-01073/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01074/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Juristes Demòcrates amb relació al Projec-

te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01075/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01076/09.

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01077/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics. 352-
01078/09.

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mesures fis-
cals i financeres i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics. 352-01079/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració Catalana d’ONG amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 352-01080/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de 
llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics. 352-
01081/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
352-01082/09.

Proposta de compareixença d’una representació de Dem-
peus per la Salut Pública amb relació al Projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 352-01083/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de cre-
ació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics. 352-01084/09.

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural 
amb relació al Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 352-01085/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. 352-01086/09.

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
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i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 352-01087/09.

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i 
Sales d’Especejament amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. 352-01088/09.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre el règim de trans-
parència i publicitat de les retribucions dels 
titulars de les institucions de la Generalitat 
i de les condicions de llur nomenament o 
contractació
Tram. 202-00076/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41417 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt, Maria Dolors Montserrat 
i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia Rodrí-
guez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alí-
cia Alegret i Martí, Sonia Esplugas González, Pere Cal-
bó i Roca, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, 
José Antonio Coto Roquet, Juan Milián Querol i Jordi 
Roca Mas, diputades i diputats del Grup del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 
100, apartat b), del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposició de llei.

Exposició de motius

– I –

El principi de transparència es constitueix en els mo-
ments actuals en un dels eixos vertebradors de la gestió 
i direcció dels afers públics. Durant dècades les admi-
nistracions públiques han vingut justificant el fet que 
determinades informacions i dades en poder de l’Admi-
nistració i les institucions públiques no poguessin ser 
conegudes per la ciutadania a la qual servien. I per això, 
s’havien empleat diferents conceptes jurídics indetermi-
nats i s’havien creat un ventall força complex d’instru-
ments jurídics, així com posat límits infranquejables a 
l’accés a la informació.

Expressions i conceptes com els de «secret oficial», «in-
terès general», «interès de l’Estat», «seguretat nacional», 
«confidencialitat» i d’altres de la mateixa índole i natu-
ralesa, han servit per què al llarg dels anys la legislació 

vigent en cada moment hagi impedit l’accés a informació 
oficial per part dels ciutadans i ciutadanes. I aquest fet 
a afectat a tots els nivells de les administracions públi-
ques: l’estatal, l’autonòmica, la local i la europea.

Aquesta tendència comença a flaquejar i posar-se en en-
tredit al voltant de finals de la dècada dels noranta del 
passat segle i enceta una exploració teòrica, acadèmica 
i filosòfica a partir de la dècada següent, fins arribar als 
nostres dies. De fet, actualment no són poques les dis-
posicions legals que esmenten el principi de transparèn-
cia com a eina bàsica per apropar l’Administració i les 
institucions polítiques a la ciutadania, amb l’objectiu de 
superar la línia infranquejable que en el passat impedia 
aquesta proximitat i poder així generar sinèrgies entre 
el poder públic i els ciutadans i ciutadanes. En aquest 
context –i a títol d’exemple– podem situar perfectament 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya, que 
en el seu article 31.setè, institueix com a principi general 
de l’actuació administrativa la «[...] transparència i ac-
cessibilitat».

– II –

En l’actual context de crisi econòmica galopant; d’incre-
ment de l’atur; de dificultats econòmiques per a les em-
preses, els treballadors autònoms i les famílies; i d’un alt 
grau de desconfiança de la ciutadania respecte els seus 
dirigents polítics –això que s’ha batejat com a «desafec-
ció»–, el principi de transparència en la gestió i direcció 
pública cobra una nova dimensió, més quan es tracta de 
conèixer un tema tan susceptible i de vegades malament 
interpretat com el del règim retributiu dels alts càrrecs, 
càrrecs directius de l’Administració i de les principals 
institucions polítiques, empreses públiques, entitats ads-
crites i demés organismes anàlegs.

Si bé es cert que el règim jurídic de la funció pública 
permet conèixer les retribucions del personal funcionari 
i laboral al servei de les Administracions públiques, on 
la pròpia legislació sobre funció pública i la llei de pres-
supostos de cada any detallen els conceptes i els imports 
retributius de les diferents categories, cossos i escales 
funcionarials, així com els complements retributius res-
pectius, el cert es que no succeeix el mateix quan es trac-
ta de determinats càrrecs públics, alguns d’ells de certa 
rellevància institucional.

– III –

Arribats a aquest punt, el Grup parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta aquesta proposició de 
llei. La seva finalitat no és altra que la de regular per 
llei el dret de la ciutadania a l’accés a la informació so-
bre les retribucions corresponents a tots aquells càrrecs 
que conformen la cúpula directiva de les institucions 
polítiques i administratives de la Generalitat de Catalu-
nya –diríem de tot l’entramat institucional i del sector 
públic de la Generalitat–, així com l’accés a la informa-
ció inherent al nomenament i a la contractació d’aquests 
directius, per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin 
accedir amb facilitat i sense cost a aquestes dades. I això 
en ares de garantir un major apropament dels ciutadans 
a les seves institucions i les persones que les dirigeixen, 
de superar velles pràctiques més pròpies de models ins-
titucionals que fan de l’opacitat el seu principi bàsic, i 
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facilitar l’actualització i fàcil accés a aquestes dades de 
tots aquells ciutadans que vulguin estar informats sobre 
aquests extrems. Només amb mesures d’aquesta natu-
ralesa, els poders públics poden començar a fer efectiu 
el principi de transparència de forma real i efectiva, tot 
superant la seva consideració com un mer principi o es-
lògan propagandístic al servei d’interessos particulars i 
conjunturals.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei sobre el règim de transparència 
i publicitat de les retribucions dels titulars 
de les institucions de la Generalitat de 
Catalunya, així com de les condicions  
del seu nomenament o contractació

Article 1. Objecte de la llei

1.1.Constitueix l’objecte d’aquesta llei la regulació del 
dret d’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació 
referent al règim retributiu i de nomenament o contra-
ctació que correspon als titulars de les institucions polí-
tiques i administratives esmentades en l’article següent.

1.2.El dret d’accés a la informació regulat en aquesta llei 
s’efectuarà a través d’algun dels mitjans que es preveuen 
en els articles següents, i versarà sobre els continguts 
que en ells es detallen.

Article 2. Subjectes de la present llei

Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de conèixer, a 
través dels mitjans establerts en aquesta llei, les retribu-
cions i les condicions de nomenament o contractació, si 
escau, dels titulars de les institucions polítiques i admi-
nistratives següents: 

1. President/a de la Generalitat de Catalunya.

2. Vicepresident/a de la Generalitat i/o conseller/a pri-
mer.

3. Consellers i conselleres del Govern.

4. Alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, i càr-
recs assimilats.

5. Presidents/es i directors generals i/o consellers de-
legats dels organismes autònoms, empreses públiques, 
agències, fundacions i consorcis, vinculats i adscrits a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sigui 
quina sigui la seva naturalesa jurídica.

6. Membres dels òrgans d’administració de les entitats 
esmentades en el número anterior, tals com vocals de 
consell d’administració, consell rector o consell de di-
recció.

7. President/a i membres de l’òrgan d’administració de 
les entitats públiques independents que es relacionen 
amb la Generalitat de Catalunya i en formen part del 
sector públic. En concret: 

a) Autoritat Catalana de la Competència.

b) Agència Tributària de Catalunya.

c) Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilàn-
cia.

d) Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

e) Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

8. President/a i consellers del Consell de Garanties Esta-
tutàries (CGE).

9. Síndic/a Major i Síndics de la Sindicatura de Comptes 
(SC).

10. Síndic/a de Greuges i directors/es d’àrea de la Sin-
dicatura.

11. President/a i membres de l’òrgan d’administració del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

12. President/a i membres de l’òrgan d’administració 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA).

13. Presidents/es i directors/es de les empreses vincula-
des a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Article 3. Transparència dels conceptes 
retributius

3.1. La publicitat i accés a la informació retributiva regu-
lada en aquesta llei inclou, en tot cas, el dret de la ciuta-
dania a conèixer les dades exactes relatives al import de: 

a) Sous o salaris percebuts, en termes de brut.

b) Complements retributius, siguin de la naturalesa que 
siguin i pel concepte que sigui.

c) Dietes d’assistència, de desplaçaments, de viatges i al-
tres d’anàloga naturalesa.

d) Altres emoluments que es puguin percebre en l’exer-
cici de llur càrrec.

3.2. La publicitat d’aquestes retribucions s’entén sens 
perjudici de la corresponent publicació oficial de la llei 
de pressupostos de la Generalitat de cada any, i de la nor-
mativa aplicable a cada concepte, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Article 4. Transparència dels criteris  
de nomenament o contractació

4.1.La publicitat i accés a la informació regulada en 
aquesta llei inclou, en tot cas, el dret de la ciutadania a 
conèixer els criteris de nomenament o de contractació 
dels titulars de les institucions esmentats en l’article 2.

4.2.La publicitat d’aquests conceptes s’entén sens perju-
dici de la publicació oficial de les disposicions legals i 
reglamentàries que regulen els procediments de nome-
nament o contractació dels titulars respectius en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3.En el cas de tractar-se de càrrecs polítics la informa-
ció es determina per la identificació i transcripció de la 
normativa aplicable a la designació o nomenament res-
pectiu.

4.4.En el cas de què es tracti de càrrecs que estiguin sot-
mesos a un procés de contractació, s’han d’especificar 
les condicions del contracte i de forma especial: 
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a) Tipus de contracte (laboral, administratiu, mercantil).

b) Durada prevista.

c) Constància de clàusules de no concurrència.

d) Constància de clàusules especials d’indemnització en 
supòsits d’acomiadament.

e) Constància de clàusules especials referents a la retri-
bució, tals com «bonus» o d’altres similars.

f) Altres que es considerin rellevants.

4.5.En qualsevol cas, sigui quin sigui el càrrec i la seva 
naturalesa o posició en l’estructura de l’Administració, 
no han de constar dades referents a les circumstàncies 
personals i individuals del titular que en cada moment 
ocupi llur càrrec.

Article 5. Mitjans per fer efectiva  
la transparència i l’accés a la informació

5.1.El Govern ha de publicar en la pàgina web de la Ge-
neralitat (www.gencat.cat) les dades esmentades en les 
articles 3 i 4, sens perjudici de que la pàgina web de ca-
dascuna de les institucions i organismes enumerats en 
l’article 2 doni transparència i publicitat a les dades dels 
càrrecs que els afecten.

5.2.El Govern publicarà durant el primer trimestre de 
cada any en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC) una resolució que doni publicitat detallada 
de les retribucions dels càrrecs esmentats en l’article 2, 
així com de les condicions de nomenament o contracta-
ció d’aquells càrrecs que s’hagin designat o modificat al 
llarg de l’any anterior.

5.3. En el supòsit que el dret d’accés a la informació re-
gulada en aquesta llei es faci mitjançant una sol·licitud 
escrita, aquesta s’ha d’adreçar a l’òrgan de l’Administra-
ció que reglamentàriament es determini, i llurs condici-
ons d’accés a la informació es regeixen pel que disposa 
l’article 27 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim ju-
rídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i per les disposicions reglamentàries de des-
envolupament.

Disposició addicional única

Les repercussions econòmiques que generi l’entrada en 
vigor d’aquesta llei seran exigibles en el proper exercici 
pressupostari.

Disposició final 

1. Es faculta a la persona titular del departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals a què adopti les me-
sures necessàries per el desplegament d’aquesta llei.

2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del G. P. 
del PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi 
Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; Maria Dolors Mont-
serrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia 

Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, 
Alícia Alegret i Martí, Sonia Esplugas González, Pere 
Calbó i Roca, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zu-
rilla, José Antonio Coto Roquet, Juan Milián Querol i 
Jordi Roca Mas, diputades i diputats del G. P. del PPC

Antecedents de la proposició

1. Objecte de la proposició

Constitueix l’objecte d’aquesta proposició de llei la re-
gulació del dret d’accés per part de la ciutadania a la 
informació referent a les retribucions que perceben els 
titulars de les institucions polítiques i administratives de 
la Generalitat de Catalunya i de les condicions del seu 
nomenament o contractació, i això en ares de fer efectiu 
el principi de transparència en l’àmbit de la direcció i 
gestió de les administracions i institucions polítiques i 
administratives.

En concret, la proposició de llei regula en un total de 
cinc articles els aspectes següents: 1) Objecte de la llei; 
2) subjectes de la present llei, és a dir, els càrrecs dels 
quals s’ha de donar la màxima transparència retributiva 
i de designació; 3) conceptes retributius objecte de trans-
parència; 4) transparència de les condicions de contra-
ctació; 5) mitjans per garantir la transparència i el dret 
d’accés a la informació.

2. Afectacions normatives

La present proposició de llei no conté afectacions d’al-
tres normatives, atès que es tracta de la regulació del dret 
dels ciutadans a conèixer les dades relatives a les retri-
bucions, condicions de nomenament o contractació dels 
titulars de les principals institucions de la Generalitat de 
Catalunya.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afec-
tació de la normativa presentada fins el proper exercici 
pressupostari.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la recupera-
ció del servei permanent d’ambulàncies a 
la Sénia
Tram. 250-00677/09

Esmenes presentades
Reg. 38838 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38838)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’assistència d’emergència al municipi 
de la Sénia durant les 24 hores del dia.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei nocturn de farmàcia a Molins de 
Rei
Tram. 250-00681/09

Esmenes presentades
Reg. 38577 i 38839 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38577)

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

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

1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre 
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, va-
cances i tancament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar 
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de far-
màcia en servei d’urgències més propera, en un termini 
de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de trans-
port habitual.

2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi 
que els ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei poden 
disposar de servei nocturn de farmàcia al nucli urbà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38839)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir, d’acord amb la normativa vigent, la 
cobertura de les necessitats d’atenció farmacèutica d’ur-
gència en horari nocturn a Molins de Rei.»

Proposta de resolució sobre el retorn del 
transport sanitari urgent i la recuperació de 
l’atenció continuada de vint-i-quatre hores 
en diversos centres d’atenció primària i àre-
es bàsiques de salut de la regió sanitària de 
Girona
Tram. 250-00684/09

Esmenes presentades
Reg. 38840 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38840)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció con-
tinuada i d’emergències a la Regió Sanitària Girona, in-
formant els ajuntaments dels canvis en la reordenació de 
serveis.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
dels convenis i acords signats referents al 
concert de places públiques a la Residèn-
cia de la Plataforma Centre Multiserveis i al 
centre de dia del centre d’atenció primària 
integral Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09

Esmenes presentades
Reg. 38832 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38832)

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

«1. Complir, tal i com el departament està fent, els com-
promisos establerts en els diferents convenis i acords 
signats referents al concert de places públiques a la Re-
sidència de la Plataforma Centre Multiserveis i les del 
Centre de Dia del CAPI Baix a Mar.»

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

«2. Presentar un calendari d’execució d’aquests compro-
misos adquirits l’any 2005, en tot cas, dotar tal i com 
està previst les 20 places del Centre de Dia del CAPI Baix 
a Mar i les primeres 40 places de la Residència abans del 
final de l’any 2011.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
legislativa per a l’equiparació fiscal de les 
persones acollides
Tram. 250-00693/09

Esmenes presentades
Reg. 38833 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38833)

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

«El Parlament insta al Govern a treballar per determinar 
les modificacions legislatives oportunes per tal d’equipa-
rar, en allò que sigui jurídicament procedent, a efectes 
fiscals a l’infant o persona que està o ha estat acollit.»

Proposta de resolució sobre la considera-
ció del Comitè d’Avaluació de Necessitats 
de Serveis Socials en els processos estra-
tègics del Sistema Català de Serveis Socials
Tram. 250-00694/09

Esmenes presentades
Reg. 32773 i 38834 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 32773)

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

«El Parlament insta al Govern a tenir en compte al 
Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials 
(CANSS) en tots els processos estratègics del Sistema 
català de serveis socials, d’acord amb allò que preveu 
l’article 37 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels 
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Ca-
talà de Serveis Socials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38834)

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

«El Parlament insta al Govern a seguir tenint en compte 
al Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials 
(CANSS) en tots els processos estratègics del Sistema 
català de serveis socials.»

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb la Fundació Emma per a aconseguir el 
finançament necessari per a prestar els ser-
veis
Tram. 250-00696/09

Esmenes presentades
Reg. 38835 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38835)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a continuar 
les reunions amb la Fundació Emma i a col·laborar, en 



30 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 235

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 17

la mesura del possible, amb aquesta entitat per trobar el 
finançament necessari per poder garantir els serveis que 
presten als veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la 
resta de les comarques Gironines.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei d’urgències del CAP El Pla, a Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09

Esmenes presentades
Reg. 38841 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38841)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció conti-
nuada a la població de Sant Feliu de Llobregat.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
als lletrats d’ofici i sobre les mesures per a 
evitar l’ús abusiu de la justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09

Esmenes presentades
Reg. 32518 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32518)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista (1)

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

1. Efectuar els pagaments endarrerits en concepte de 
l’assistència i defensa lletrada gratuïta, i garantir en els 
propers mesos un pagament puntual segons fixa el con-
veni subscrit amb els col·legis d’advocats de Catalunya.

2. Adoptar les mesures adients amb la finalitat d’evitar 
l’ús abusiu del dret de la justícia gratuïta per part d’alguns 
ciutadans que litiguen injustificadament, fent possible la 
racionalització de la despesa i evitar així mateix endarre-
riments en el pagament del torn d’ofici.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09

Esmenes presentades
Reg. 38842 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38842)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció continuada al municipi de Sant Feliu de Llobre-
gat.»

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de les baixes i l’ampliació temporal de la 
plantilla del Registre Civil de Cornellà de 
Llobregat
Tram. 250-00704/09

Esmenes presentades
Reg. 38837 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38837)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar la cobertura de les baixes de personal 
que es produeixin en el Registre Civil de Cornellà i a va-
lorar la possibilitat de nomenar temporalment personal 
de reforç, dins del marc de les limitacions en la contra-
ctació de personal acordades pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya, en funció dels crèdits pressupostaris 
disponibles en cada moment.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència, amb re-
lació als horaris de visites per als nens tu-
telats a l’Espai de Visites per als Infants i 
Adolescents de Barcelona
Tram. 250-00710/09

Esmenes presentades
Reg. 38836 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 19.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38836)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta el Govern a: 

»1. Seguir treballant, com ja s’està fent, per tal de donar 
compliment de l’article 116.3 de la llei 14/2010 en relació 
amb els horaris de visites per als nens tutelats a l’espai 
EVIA

»2. Prendre, tal i com està previst per a l’any 2012, les 
mesures oportunes i adequades per tal de solucionar el 
greuge que es fa als infants afectats per aquesta situa-
ció de reducció d’horaris, dels quals en tenen la funció 
tutelar i que per tant han de vetllar per la seva situació.»

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa 
de Montserrat
Tram. 250-00715/09

Esmenes presentades
Reg. 38843 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38843)

Apartats 1 i 2

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

Els apartats 1 i 2 passen a ser un únic apartat:

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció continuada i d’emergències al municipi 
d’Olesa de Montserrat.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00716/09

Esmenes presentades
Reg. 38844 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38844)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció conti-
nuada als ciutadans de Montcada i Reixac.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09

Esmenes presentades
Reg. 38845 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38845)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a no tan-
car el CAP La Marina de Bellvitge així com a garantir 
als ciutadans l’accessibilitat als mateixos serveis i activi-
tats que es prestaven en aquest centre.»
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Proposta de resolució sobre la reducció dels 
temps d’espera per a les consultes d’especi-
alistes, les proves diagnòstiques i les inter-
vencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09

Esmenes presentades
Reg. 38846 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38846)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir la realització de l’activitat quirúrgica, 
les visites de consultes especialitzades i de proves diag-
nòstiques, d’acord amb criteris de priorització clínica, 
per donar resposta a les necessitats assistencials de la 
població.»

Proposta de resolució sobre la reorganitza-
ció del servei nocturn dels centres d’atenció 
primària de Montcada i Reixac
Tram. 250-00719/09

Esmenes presentades
Reg. 38847 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38847)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció continuada a la població de Montcada i 
Reixac.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38848 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38848)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció continuada a la població de Montcada i 
Reixac.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38849 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38849)

Apartat 1

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

«1. Mantenir els compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Cornellà, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries i les disponibilitats d’espais per poder dur-les 
a terme.»

Apartat 2

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

«2. Garantir l’atenció pediàtrica a l’ABS Cornellà del 
Llobregat-1 d’acord amb criteris de qualitat assistencial 
i eficiència.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09

Esmenes presentades
Reg. 38850 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38850)

Apartat 2

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

«2. Habilitar una solució que garanteixi que els ciuta-
dans i les ciutadanes de Gavà poden disposar d’atenció 
farmacèutica d’urgència en horari nocturn.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00726/09

Esmenes presentades
Reg. 38851 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38851)

Apartat 2

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

«2. Habilitar una solució que garanteixi que els ciutadans 
i ciutadanes de Molins de Rei poden disposar d’atenció 
farmacèutica d’urgència en horari nocturn.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38852 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38852)

Apartat 2

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

«2. Habilitar una solució que garanteixi que els ciuta-
dans i les ciutadanes de Vallirana poden disposar d’aten-
ció farmacèutica d’urgència en horari nocturn.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Cervelló
Tram. 250-00728/09

Esmenes presentades
Reg. 38853 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38853)

Apartat 2

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

«2. Habilitar una solució que garanteixi que els ciuta-
dans i les ciutadanes de Cervelló poden disposar d’aten-
ció farmacèutica d’urgència en horari nocturn.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Corbera de Llobregat
Tram. 250-00729/09

Esmenes presentades
Reg. 38854 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38854)

Apartat 2

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

«2. Habilitar una solució que garanteixi que els ciutadans 
i les ciutadanes de Corbera de Llobregat poden disposar 
d’atenció farmacèutica d’urgència en horari nocturn.»

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

Esmenes presentades
Reg. 38855 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 24.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38855)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció continuada als ciutadans de 
Castellbisbal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 41648 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 25.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41648)

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

«El Parlament de Catalunya, d’acord amb el precepte es-
tablert a l’article 26 de la Llei 18/1996 de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior, insta el Govern de 
la Generalitat a sol·licitar la col·laboració del Govern de 
l’Estat per a elaborar i actualitzar un cens dels catalans 
residents a l’exterior amb la mateixa periodicitat que re-
geix per al padró municipal d’habitants.»

Proposta de resolució sobre la creació de la 
targeta catalana d’assistència sociosanità-
ria per als catalans residents a l’estranger
Tram. 250-00735/09

Esmenes presentades
Reg. 41649 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 25.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41649)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me les accions necessàries per estudiar les fórmules que 
permetessin garantir l’atenció sanitària als ciutadans ca-
talans que resideixen en països que no disposen de con-
veni bilateral d’assistència sanitària i que es desplacen 
temporalment a Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
de noves línies d’actuació i el restabliment 
dels convenis pluriennals de col·laboració 
entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les co-
munitats catalanes a l’exterior per al desen-
volupament de programes de suport a l’emi-
gració catalana
Tram. 250-00736/09

Esmenes presentades
Reg. 41650 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 25.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41650)

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

Del punt 1:

«1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a l’ex-
terior: activitats culturals; ensenyament de la llengua cata-
lana; orientació professional i formació universitària, en la 
modalitat de beques; suport assistencial sòcio-sanitari als 
residents catalans a l’exterior; programes d’acollida a la 
nova emigració; infraestructures i equipaments.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2:

2. Donar prioritat a l’establiment de convenis de caràcter 
plurianual amb les entitats catalanes de l’exterior, quan 
les circumstàncies econòmiques així ho permetin, per la 
implementació i desenvolupament de les diverses línies 
d’actuació, sense perjudici dels necessaris complements 
per via de subvencions específiques, en casos excepcio-
nals o per actuacions puntuals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40375 i 41652 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 25.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 40375)

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

«El Parlament insta al Govern a proporcionar a todos los 
agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra los chalecos 
antibalas ligeros que actualmente tienen que adquirir de 
modo individual y costear de su bolsillo, así como guan-
tes anticorte, para proteger su integridad con todas las 
garantías posibles.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41652)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a iniciar el 
procés per facilitar l’ajut a la compra per aquells agents 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que 
per necessitats del servei estigui justificat, d’armilles an-
tibales lleugeres i que s’acordi les determinacions que ha 
de tenir aquest equipament en el si del grup de treball 
d’uniformitat.»
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Proposta de resolució sobre l’exigència a 
Ficosa d’una justificació per a l’expedient 
de regulació d’ocupació temporal de l’anti-
ga planta de Sony de Viladecavalls i sobre 
la concreció del seu pla de reconversió in-
dustrial
Tram. 250-00752/09

Esmenes presentades
Reg. 41668 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41668)

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

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

Proposta de resolució sobre el rebuig a la 
implantació d’un peatge com a mesura de 
finançament de la construcció de la ronda 
nord de Figueres
Tram. 250-00825/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 40967 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu 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 pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La ronda nord de Figueres és una infraestructura com-
pletament necessària. La seva funció serà la de distribu-
ir els accessos als diferents barris i sectors de Figueres, 
alhora que descongestionar la mobilitat del centre de la 
ciutat. No podem oblidar que es tracta d’una ronda urba-
na, amb uns usuaris potencials que seran, majoritària-
ment, els ciutadans i ciutadanes de Figueres.

L’Ajuntament i la Generalitat plantegen que la futura ron-
da nord de Figueres pugui ser de peatge com una opció 

per desencallar aquest projecte i tirar endavant aquest 
nou vial, que ha de connectar l’estació del TAV, entre 
Figueres i Vilafant, i l’avinguda Salvador Dalí, a l’altura 
de l’hotel Empordà.

La nova infraestructura, que fa anys que està pendent, 
s’està trobant amb les dificultats de finançament de la 
Generalitat, per la situació de crisi econòmica i de reta-
llada d’inversions. Per aquest motiu, ara la Generalitat i 
l’Ajuntament de Figueres estan estudiant la viabilitat fi-
nancera d’aquesta obra. És en aquest marc de negociació 
en què s’hauria plantejat l’opció que la via sigui de paga-
ment, a través d’un peatge al túnel.

La temporalitat del pagament també és motiu d’una pro-
funda desconfiança, ja que la ciutadania té el precedent 
de les concessions de les autopistes.

La mesura (recórrer al peatge), que actualment estudia 
la Generalitat a proposta del govern actual de la ciutat, 
és una injustícia contributiva quan es tracta de construir 
una via urbana

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

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a descartar, de manera definitiva, la implantació 
d’un peatge, com a solució econòmica per a la construc-
ció de la ronda nord de Figueres.»

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute als ajuntaments en concepte de 
subvencions per a ensenyament i sobre l’as-
signació dels recursos per a les llars d’in-
fants
Tram. 250-00826/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president-representant del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenta la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

La situació de les guarderies públiques a Catalunya és 
més que preocupant. El Govern de la Generalitat està 
posant en perill la viabilitat de les escoles bressol cata-
lanes degut a la negativa del Govern de pagar els 112 
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milions d’euros quela Generalitat deu als Ajuntaments 
en concepte de subvencions als municipis. El pagament 
del curs 2010-2011 s’hauria d’haver fet efectiu, com a 
molt tard, el mes de novembre, i el retard de pagament 
provoca que es posi en tela de judici l’encariment dels 
preus que cada família ha de fer front i, en conseqüència, 
el sistema públic de guarderies a Catalunya.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Fer efectiu de forma immediata el pagament de les 
subvencions del Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya destinades a les escoles bressol munici-
pals i a les escoles de música, als ajuntaments que tenen 
subscrits els convenis amb la Generalitat.

– 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, 11 de gener de 2012

Albert Rivera Díaz
President-representant del SP C’s

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del Servei d’Informació i Orientació a les 
Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41063 i 41126 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

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 Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha decidit tancar el servei 
d’Informació i Orientació a les víctimes del terrorisme. 
El tancament reflecteix una greu insensibilitat en relació 
a un tema molt dolorós per diverses famílies catalanes. 
La decisió no té present la necessitat d’una atenció a les 
víctimes d’atemptats terroristes especifica i especialitza-
da, diferent a la resta de les víctimes d’altres delictes. 
D’altra banda representa un greu error en uns moments 
en que s’han obert perspectives de pau al País Basc i a 

l’Estat espanyol, que requereixen d’un tractament just i 
adequat a la problemàtica de les víctimes del terrorisme 
que ajudi a que el procés culmini en una pau definitiva.

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 al Govern a tornar a 
obrir de forma immediata el Servei d’Informació i Ori-
entació a les Víctimes del terrorisme i a dotar-lo dels re-
cursos necessaris.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA  

Proposta de resolució sobre la ratificació i 
l’adhesió a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Carta Internacional per Caminar identifica les ne-
cessitats dels vianants i proporciona un marc comú per 
reorientar les polítiques actuals, les seves activitats i re-
lacions per crear una cultura on la gent esculli caminar, 
desenvolupant accions concretes de millora per a cada 
principi estratègic.

Els principis estratègics que recull la carta són: millorar 
la mobilitat integral, dissenyar i gestionar espais i llocs 
per a les persones, millorar la integració de les xarxes 
de vianants, planificació territorial i usos del sòl com a 
suport a la comunicació a peu, reduir el perill d’atrope-
llaments, millorar la sensació i seguretat personal, aug-
mentar el suport de les institucions i desenvolupar la cul-
tura de caminar.

Aquesta iniciativa arrenca de la Federació Internacional 
del Vianant (IFP) en col·laboració amb l’associació Cata-
lunya Camina, que treballen per la ratificació dels drets 
del vianant en les institucions catalanes i en les de l’Estat 
Espanyol.
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Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Ratificar i adherir-se a la Carta Internacional per Ca-
minar que s’adjunta a aquesta Resolució.

2. Traslladar el present acord a la Federació Internacio-
nal del Vianant (IFP)

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

Beth Abad, GP de CiU; Xavier Sabaté, GP Socialista; 
Joan Boada, GP d’ICV-EUiA; Marc Sanglas, GP d’ERC; 
Dolors Camats, portaveu GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la qualitat dels serveis d’atenció residen-
cial i diürna destinats a les persones amb 
discapacitat
Tram. 250-00829/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el manteniment 
de la qualitat dels serveis d’atenció residencial i atenció 
diürna destinats a les persones amb discapacitat, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

El 2 de desembre de 2011 el Departament de Benestar 
Social i Família, representat per la Directora General de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), 
Carmela Fortuny i Camarena, va signar un Acord de 
caràcter transitori per a la flexibilització dels serveis 
d’atenció residencial i d’atenció diürna amb els presi-
dents de les organitzacions majoritàries que gestionen 
els centres per a persones amb discapacitat (la Coordina-
dora de Profunds de Catalunya, l’Associació Empresarial 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, la Federació 
Catalana de Paràlisi Cerebral i la Federació ECOM).

Segons aquest document, aquests centres tindran plena 
autonomia per a rebaixar «les ràtios recollides en les 
normes corresponents als serveis [...] fins a un màxim 
del 8% [...]», tal i com es preveu en el seu apartat segon; 
una reducció que es justifica, d’acord amb allò que s’es-
pecifica en el punt primer, en les retallades dels mòduls 

a aquests centres per part del Departament de Benestar i 
Família, del 3% en els serveis residencials i del 4,5% en 
els centres de dia. L’acord, a més a més, emplaça les dues 
parts a treballar «conjuntament per configurar de comú 
acord un nou model econòmic i d’atenció residencial i 
diürna, que s’adapti a les necessitats actuals del sector i 
que garanteixi la qualitat de l’atenció a la persona amb 
discapacitat»; sense determinar la participació de la res-
ta d’agents implicats, com ara els representants sindicals 
i els dels usuaris i usuàries.

Aquest acord representa, al nostre entendre, un fet gra-
víssim, tan a nivell de procediment emprat com de les 
conseqüències per a les condicions dels treballadors i 
treballadores i la qualitat del servei. En el primer sentit, 
la Llei 17/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, esta-
bleix, en el seu article 25.3, que la Cartera de Serveis So-
cials només es pot «revisar anticipadament d’acord amb 
el que estableixin les lleis de pressupostos»; i afegeix, en 
el punt següent, que «el Govern, en el procés d’elabora-
ció i revisió de la Cartera de serveis socials, ha de ga-
rantir la participació cívica d’acord amb el que estableix 
aquesta llei, ha de justificar qualsevol decrement en la 
Cartera respecte de la versió anterior amb informes del 
Consell General de Serveis Social i del Comitè d’Avalua-
ció de Necessitats de Serveis Socials [...]»; unes garanties 
que, en aquest cas, no s’haurien donat.

D’altra banda, la implementació d’aquesta mesura pot 
contribuir a deteriorar les condicions dels treballadors i 
treballadores i pot afectar greument la qualitat del ser-
vei que reben els usuàries, donada la impossibilitat de 
garantir el mateix servei sense disposar dels mateixos 
recursos humans

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir els recursos destinats als centres d’atenció 
residencial i diürna per tal que no es rebaixin les condi-
cions dels treballadors i les treballadores, es mantinguin 
ràtios de personal i es garanteixi, d’aquesta forma, la 
qualitat dels servei.

2. Ratificar la necessitat de condicionar qualsevol mo-
dificació de la Cartera de Serveis Socials a través de la 
via establerta per l’article 25.3 de la Llei 17/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Social.

3. Condicionar qualsevol canvi de model a un acord po-
lític i social, en el que participin els agents implicats i en 
el que es prioritzi, per damunt de consideracions econò-
miques, la qualitat del servei a les persones amb disca-
pacitat.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del suport a l’Espai Memorial Walter Benja-
min, de Portbou
Tram. 250-00830/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre el manteniment del 
suport del govern de la Generalitat a l’Espai Memorial 
Walter Benjamin de Portbou, per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Després d’uns anys de gestació, el 27 de setembre de 
2009, en motiu del 69è aniversari de la mort de Walter 
Benjamin, es va presentar el projecte per al futur Espai 
Memorial Walter Benjamin, que tindrà la seu a Portbou, 
a l’antic ajuntament de la població i que ha d’ocupar una 
superfície aproximada de 800 m2 convenientment re-
formats. La primera planta d’aquest centre acollirà una 
exposició permanent sobre la vida de Walter Benjamin 
centrada en la seva fugida des de l’Alemanya nazi fins a 
la seva mort a Portbou; també tindrà un Espai Jove, di-
ferents llocs d’activitat cultural i una sala d’exposicions 
temporals. La resta de l’edifici comptarà amb un punt 
d’informació, una biblioteca Walter Benjamin i un al-
berg de la memòria per acollir investigadors interessats 
en la seva figura. A banda del seu interès nacional i inter-
nacional, l’Espai Memorial Walter Benjamin ha de con-
vertir-se, indubtablement, en una icona pel municipi de 
Portbou, un equipament destinat a revitalitzar l’activitat 
social, cultural i econòmica de la comarca i a garantir un 
número notable de visitants més enllà de la temporada 
estrictament estiuenca.

L’Espai Memorial Walter Benjamin de Portbou té un 
pressupost d’1,6 milions d’euros. Està previst execu-
tar-lo en diverses fases, la primera de les quals té un 
pressupost de 600.000 euros, finançats per la Generalitat 
(272.631,13 euros) i els fons FEDER (325.000 euros, que 
provenen del programa Viure als pobles), gestionat pel 
Departament de Governació. També existeix una sub-
venció de la Diputació de Girona que complementa gai-
rebé al 100% el cost total de la fase del projecte.

Atesa la impossibilitat de justificar la subvenció en el 
temps inicialment establert, el 18 d’octubre del 2011 
l’Ajuntament de Portbou va sol·licitar una pròrroga; però 
aquesta petició va rebre una resposta negativa del govern 
de la Generalitat, argumentant que «no podem donar 
resposta afirmativa a la vostra petició atès que aquest su-
pòsit no està recollit a les bases regulatòries de la convo-
catòria, essent el 15 de novembre de 2011, d’acord amb 
el punt 12 de l’ordre citada, la data límit per presentar la 

justificació corresponent de les inversions realitzades». 
Aquesta denegació ha obligat a aturar els treballs, donat 
que només disposaven d’una altra subvenció de la Unió 
Europea que sí havia donat pròrroga, però que era insu-
ficient per acabar la fase que ara havia de començar. Al 
marge del perjudici directe, si la Generalitat no conce-
deix aquesta subvenció també es perdrà el Fons FEDER 
i el projecte corre el risc de quedar definitivament aturat.

Tot i aquesta denegació, fa pocs mesos la vicepresidenta 
del Govern i presidenta del Memorial Democràtic, Joa-
na Ortega, va posar la creació i construcció del centre 
Walter Benjamin de Portbou com un exemple d’inversió 
per desenvolupar una determinada economia creativa; i 
va ratificar, en definitiva, el seu compromís per la Xarxa 
d’Espais de la Memòria i aquest equipament. De fet, el 
25 de setembre de l’any passat, Joana Ortega va mani-
festar la voluntat del Govern «“de fer una aposta ferma i 
forta per impulsar la Xarxa d’Espais de Memòria de Ca-
talunya” i, dins d’aquest context, s’ha compromès a tirar 
endavant el projecte de l’Espai Memorial Walter Benja-
min de Portbou»; tal i com es recull en el portal web del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

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

Proposta de resolució

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

1. Concedir una pròrroga de la subvenció de 272. 
631,13 eu ros a l’Ajuntament de Portbou per tal d’evitar 
la paralització del projecte i la pèrdua de la resta de sub-
vencions.

2. Acordar, conjuntament amb l’Ajuntament de Portbou, 
un pla d’execució d’aquest projecte que plantegi els ter-
minis i el finançament, amb l’objectiu d’aconseguir la 
seva finalització en el termini màxim de cinc anys.

3. Ratificar el compromís de mantenir el suport econò-
mic i institucional a la Xarxa d’Espais de la Memòria i, 
més concretament, al Museu Memorial de l’Exili de la 
Jonquera.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
presentació d’un pla d’atenció sanitària per 
al Ripollès
Tram. 250-00831/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada, Esteve 
Pujol i Badà, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

La comarca del Ripollès és una comarca de muntanya 
pirinenca, amb les Valls de Camprodon i Ribes més aï-
llades i l’àrea de la plana de Ripoll-Campdevànol i Sant 
Joan Abadesses, amb més de 26.000 habitants i amb un 
percentatge de persones grans molt elevat i un sector tu-
rístic vinculat al territori, al paisatge, la gastronomia i 
l’esport de muntanya lligat en part a les estacions Vall de 
Núria i Vall Ter.

La xarxa d’assistència sanitària es va anar adequant a 
la població fins el 2010: en salut pública, consultoris lo-
cals, CAP’s ben dotats (com els de Ripoll, Camprodon, 
Ribes, Campdevànol, Sant Joan Abadesses), amb l’Hos-
pital de Campdevànol treballant en xarxa amb l’Hospi-
tal Josep Trueta i l’Hospital de Vic– Hospital d’Olot, en 
transport sanitari, en atenció a la malaltia mental i ad-
diccions i en atenció sociosanitària.

El Govern Territorial del Ripollès havia estat un model 
eficaç per la governança compartida entre el Departa-
ment de Salut i els alcaldes i consell comarcal del Ri-
pollès. La comissió de proveïdors havia anant teixint 
un treball conjunt, entre l’ICS, l’Hospital comarcal... La 
comissió de participació permetia una construcció col-
lectiva en l’àmbit de la salut i del sistema sanitari ter-
ritorial.

L’any 2011 la comarca ha perdut, per una banda, prota-
gonisme, veu en relació a la política sanitària; i en segon 
lloc ha sofert una regressió de la qualitat i equitat assis-
tencial amb la pèrdua de les urgències a Camprodon i 
Ripoll i la minva d’efectius pel transport sanitari.

Les llistes d’espera de visites a especialistes (en alguns 
casos d’entre sis i set mesos) i en proves diagnòstiques 
estan empitjorant, i ara es perden al CAP de Ripoll les 
visites d’especialitats de Cardiologia, Cirurgia, Diges-
tologia i Urologia i reduccions de plantilles sense que 
s’hagi donat cap informació als Ajuntaments ni cap pla 
alternatiu.

Ara cal avaluar l’activitat feta el 2011 i les incidències 
enregistrades per reconsiderar la política sanitària pel 
2012.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a elaborar un Pla d’Atenció Sanitària per la comarca 
del Ripollès, a presentar en el termini d’un mes, consen-
suat conjuntament entre el Departament de Salut, els al-
caldes de la comarca i el consell comarcal del Ripollès 
(Govern territorial de Salut), les entitats proveïdores i 
els professionals, i debatut amb les associacions i pla-
taformes ciutadanes. Aquest nou Pla ha de contemplar 
l’atenció urgent –recuperant l’atenció continuada presen-
cial tot any les 24 hores dia a Camprodon–, el transport 
sanitari, l’atenció especialitzada –inclosa la salut mental 
i sociosanitària– presencial i consultiva a tots els centres 
d’atenció primària de la comarca (especialment al CAP 
Ripoll) i la màxima resolució amb qualitat i accessibi-
litat a l’Hospital comarcal Campdevànol, potenciant el 
treball i gestió compartida amb els Hospitals de Vic i 
Olot i amb el suport de l’Hospital Josep Trueta de Gi-
rona.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, Marina Geli i Fàbrega, Esteve Pujol i 
Badà, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció als infarts fins a les vint-i-
quatre hores diàries a l’Hospital Universitari 
de Girona Doctor Josep Trueta
Tram. 250-00832/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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’ampliació de l’horari d’atenció als infarts fins a 
les 24 h a l’hospital Trueta de Girona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La unitat hemodinàmica de l’Hospital Trueta de Girona, 
lloc on es duen a terme les angioplàsties de la regió sa-
nitària de Girona, està obert els dies laborables en horari 
de matí de les 8 h a les 15 h, i dues tardes a la setmana.

Aquelles persones que pateixen un infart fora d’aquest 
horari s’han de desplaçar a l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona, o a l’Hospital de Bellvitge entre al-
tres opcions, sempre a la zona de Barcelona.
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A la regió sanitària de Girona l’any 2010 es van activar 
unes 400 vegades el codi infart, i aproximadament un 
50% van ser atesos a Girona, i la resta en altres hospitals 
catalans.

Cal tenir en compte que una atenció ràpida millora subs-
tancialment la supervivència i qualitat de vida de les per-
sones afectades després d’haver patit un atac de cor.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta Govern de la Genera-
litat a ampliar els horaris de la unitat d’hemodinàmica 
de la unitat de coronàries de l’Hospital Trueta de Girona 
fins a les 24 h diàries per evitar els desplaçaments de les 
persones afectades per un atac de cor a Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la implantació 
del programa de detecció precoç del càn-
cer de còlon i recte a la regió sanitària de 
Girona
Tram. 250-00833/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 la implantació del programa de detecció precoç del 
càncer de còlon i recte de Girona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A les comarques de Girona estava previst implantar un 
programa per a la detecció precoç del càncer de còlon 
i recte l’any 2010, com a programa pilot; de la matei-
xa manera que avui dia el tenen actiu les comarques de 
Lleida, Tarragona i Barcelona.

El càncer de còlon i recte és un dels càncers més fre-
qüents i mortals, i amb una alta incidència en homes i 
dones de més de 50 anys. Un de cada 20 homes i una 
de cada 30 dones desenvoluparan un càncer colorectal 
abans dels 74 anys, i només un 50% dels afectats supera-
rà la malaltia. És per això que la seva detecció precoç és 
clau per a la seva recuperació.

Malgrat la seva importància avalada per resultats con-
trastats, les comarques Gironines segueixen sent les úni-

ques que no disposen del programa de detecció precoç, 
ni de cap punt de cribratge.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a implantar de manera immediata a la regió sanità-
ria de Girona un programa de detecció precoç del càncer 
de còlon i recte.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i sobre 
el restabliment de la gratuïtat del peatge de 
les Fonts per al sistema urbà de Terrassa
Tram. 250-00834/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En sessió de 27 de desembre de 2006, el Govern de la 
Generalitat va aprovar el Decret 652/2006, de modifica-
ció i ampliació del sistema de descomptes per als usuaris 
habituals de determinats itineraris de l’autopista C-16 
Montserrat, tram Sant Cugat del Vallès - Rubí - Terrassa, 
corresponent a la barrera de peatge de les Fonts.

El decret s’emmarca en la voluntat expressada en les 
conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels 
peatges a Catalunya, de la V i VI legislatures, en la línia 
d’aconseguir la millora de la gestió de la mobilitat sos-
tenible.

Així, ja en el seu dia, el Decret 137/1999, de 18 de maig, 
va establir una reducció general del peatge i un sistema 
de descomptes progressius per als usuaris habituals de 
l’autopista C-16 Montserrat, i el Decret 356/2002, de 
24 de març, va aprovar un nou sistema de descomp-
tes d’aplicació en determinats recorreguts de l’itinerari 
Rubí - Terrassa.
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El Decret de 2006 va perseguir l’aprofundiment i ampli-
ació d’aquest sistema de descomptes per tal de millorar 
la gestió de la mobilitat en els itineraris corresponents 
als recorreguts d’origen i destinació de Barcelona (pels 
Túnels de Vallvidrera) - Sant Cugat del Vallès - Rubí - 
Terrassa, afavorint la utilització de l’autopista i la des-
congestió d’altres vies, en benefici dels usuaris habituals 
per raons de mobilitat local obligada. D’aquesta forma 
va preveure l’aplicació d’aquest descompte del 100% en 
el peatge per a tots aquells usuaris habituals que com-
plissin tot un seguit de requisits establerts de pagament.

El proppassat 19 de desembre el Secretari de Territori 
i Mobilitat, Sr. Damià Calvet, en reunió del Grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels pe-
atges com a elements reguladors de la mobilitat, creat 
mitjançant resolució 83/IX del Parlament de Catalunya, 
va anunciar que el Govern de la Generalitat procediria, 
a partir de l’1 de gener de 2012, a un canvi en el sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peat-
ge de les vies de titularitat de la Generalitat, per tal que 
aquests s’uniformitzin en gran manera. Aquesta voluntat 
del Govern es va concretar en el decret 427/2011, de 27 
de desembre sobre la nova tarifació dels peatges.

Els canvis anunciats signifiquen pel peatge de la C-16 
situat a Les Fonts, l’anul·lació de les mesures que s’ha-
vien aplicat amb el Decret 652/2006 que significaven 
un aprofundiment de les mesures dels anteriors Decrets 
356/2002 i 137/1999 i que responien a la situació especí-
fica del territori servit per l’autopista, en el que no hi ha 
una via alternativa de prestacions mitjanes o altes.

La desaparició de les bonificacions del 100% existents 
per als usuaris del sistema urbà de la part sud de la C-16: 
Matadepera-Terrassa-Rubí-Sant Cugat implicarà el des-
plaçament de part de la mobilitat obligada des d’aquesta 
autopista cap a la BP-1503 o carretera de Gràcia a Man-
resa que no és sinó una carretera convencional que trans-
corre per travesseres i discontinuïtats i que, ni quan es va 
construir, ni amb les reformes que la Diputació de Bar-
celona ha pogut efectuar aquests darrers anys, ha estat 
mai dissenyada per a donar suport a la mobilitat metro-
politana que ara se li vol assignar.

A aquesta configuració del propi sistema viari del siste-
ma urbà, cal sumar-hi les dificultats de mobilitat que su-
posa no poder disposar de determinades obres que s’han 
anat retardant, com és el cas del Perllongament dels Fer-
rocarrils de la Generalitat o l’ampliació de l’autopista 
C-58 entre la B-30 i la B-40.

Les conseqüències del canvi de recorregut que implicarà 
la mesura, generaran alhora una situació mediambien-
talment menys sostenible, ja que implicarà un increment 
de les retencions, ja avui en dia existents, a la BP-1503 
i a la C-58, incrementant l’emissió de CO2 i d’altres ele-
ments que empitjoren la qualitat de l’aire i, malgrat el 
canvi anunciat implica l’establiment de les bonificacions 
per alta ocupació o per a vehicles ecològics, la realitat és 
que molt pocs vehicles en podran fer ús, per la qual cosa 
els suposats beneficis mediambientals no compensaran, 
ni de bon tros, els perjudicis mediambientals de l’incre-
ment de retencions provocat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Modificar el decret 427/2011, de 27 de desembre, pel 
qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a 
les autopistes i que decreta la uniformització del sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peatge.

2. Mantenir, en general, sistemes que tinguin en compte 
l’equitat i l’equilibri territorial en funció de les necessi-
tats i infraestructures existents.

3. Restablir la gratuïtat en la barrera de peatge de Les 
Fonts per a tot el Sistema Urbà de Terrassa.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i sobre el 
restabliment de la bonificació del peatge de 
Mollet del Vallès per als residents que siguin 
usuaris habituals
Tram. 250-00835/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Montserrat Tura i Camafrei-
ta, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

El proppassat 19 de desembre el Secretari de Territori 
i Mobilitat, Sr. Damià Calvet, en reunió del Grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels pe-
atges com a elements reguladors de la mobilitat, creat 
mitjançant resolució 83/IX del Parlament de Catalunya, 
va anunciar que el Govern de la Generalitat procediria 
a partir de l’1 de gener de 2012 a un canvi en el sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peat-
ge de les vies de titularitat de la Generalitat, per tal que 
aquests s’uniformitzin en gran manera. Aquesta voluntat 
del Govern es va concretar en el decret 427/2011, de 27 
de desembre sobre la nova tarifació dels peatges.

Els canvis anunciats signifiquen pel peatge de la C-33 
situat a Mollet, l’anul·lació de les mesures que s’havien 
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aplicat fins ara i que responien a la situació específica 
del territori servit per l’autopista, en el que no hi ha una 
via alternativa de prestacions mitjanes o altes, així com 
un trencament unilateral dels acords del grup de peatges 
produïts des de la V legislatura.

La desaparició de les bonificacions del 100% existents 
per als usuaris del peatge de Mollet, requereix d’una re-
visió immediata a fi d’estudiar el seu impacte sobre les 
rendes familiars dels usuaris habituals residents en el 
territori. Cal recordar que la detecció pel sistema teletac 
en l’entrada - sortida de Mollet - Caldes de Montbui - 
CIM s’acordà com a sistema tecnològic que substituïa 
l’obligada construcció d’un carril diferenciat per allibe-
rar aquesta sortida del pas obligatori pel peatge troncal 
situat a pocs metres. Per tant, no pot formar part de les 
adaptacions conjunturals del sistema tarifari dels peat-
ges.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Modificar el decret 427/2011, de 27 de desembre, pel 
qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a 
les autopistes i que decreta la uniformització del sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peatge.

2. Mantenir, en general, sistemes de tarifes de peatges 
que tinguin en compte l’equitat i l’equilibri territorial en 
funció de les necessitats i les infraestructures existents.

3. Restablir la bonificació del 100% en la barrera de pe-
atge de Mollet per a tots els residents usuaris habituals.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Montserrat Tura i Cama-
freita, Jordi Terrades i Santacreu, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i el resta-
bliment de la bonificació del peatge d’Alella 
per als residents que siguin usuaris habi-
tuals
Tram. 250-00836/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Consol Prados Martínez, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 

Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El proppassat 19 de desembre el Secretari de Territori 
i Mobilitat, Sr. Damià Calvet, en reunió del Grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels pe-
atges com a elements reguladors de la mobilitat, creat 
mitjançant resolució 83/IX del Parlament de Catalunya, 
va anunciar que el Govern de la Generalitat procediria 
a partir de l’1 de gener de 2012 a un canvi en el sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peat-
ge de les vies de titularitat de la Generalitat, per tal que 
aquests s’uniformitzin en gran manera. Aquesta voluntat 
del Govern es va concretar en el decret 427/2011, del 27 
de desembre sobre la nova tarifació dels peatges.

Els canvis anunciats signifiquen pel peatge de la C-32 
situat a Alella (Maresme), l’anul·lació de les mesures que 
s’havien aplicat fins ara i que responien a la situació es-
pecífica del territori servit per l’autopista, en el que no 
hi ha una via alternativa de prestacions mitjanes o altes.

La desaparició de les bonificacions del 100% existents 
per als usuaris del peatge d’Alella, requereix d’una re-
visió immediata a fi d’estudiar el seu impacte sobre les 
rendes familiars dels usuaris habituals residents en el 
territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

1. Modificar el decret 427/2011, de 27 de desembre, pel 
qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a 
les autopistes i que decreta la uniformització del sistema 
de descomptes i bonificacions de les barreres de peatge.

2. Mantenir, en general, sistemes de tarifes de peatges 
que tinguin en compte l’equitat i l’equilibri territorial en 
funció de les necessitats i les infraestructures existents.

3. Restablir la bonificació del 100% en la barrera de pe-
atge d’Alella (C-32) per a tots els residents usuaris habi-
tuals.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Consol Prados Martí-
nez, diputats del GP SOC
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius a l’Informe de fisca-
lització 27/2011, referent al Programa 131, 
participació ciutadana i qualitat democràti-
ca, corresponent al 2009, i 29/2011, referent 
a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca, capítol 4 de despeses, corres-
ponent als anys 2008 i 2009 
Tram. 256-00021/09 i 256-00022/09

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 41044, 41045, 41047, 41060, 41061  
i 41062 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CSC, 19.01.2012

Propostes de resolució presentades pel GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 41044)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cam-
bra, presenta la proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corresponent 
als anys 2008 i 2009. Tram. 256-00022/09.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 29/2011, referent 
a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
capítol 4 de despeses, corresponent als anys 2008 i 2009

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes de l’informe de fis-
calització 29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corres-
ponent als anys 2008 i 2009

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41045)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 

estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corresponent 
als anys 2008 i 2009 (tram. 256-00022/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, correspo-
nent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-00022/09) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Propostes de resolució presentades pel GP del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 41046 i 41047)

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 29/2011 
sobre la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-
cerca, correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 29/2011 sobre la Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, correspondiente a los ejerci-
cios 2008 y 2009, e insta a la Generalitat a seguir todas 
las recomendaciones contenidas en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar la posibilidad e idoneidad de reducir 
o eliminar la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca, asumiendo la Conselleria correspondiente, 
parcial o totalmente, sus objetivos y actividades.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a investigar y explicar a los miembros de la Co-
misión de Sindicatura de Cuentas el objetivo y contenido 
de los programas ACC y EUROSTAGE, así como su 
compatibilidad con los objetivos de AGAUR, eliminan-
do estos programas, o trasladándolos a otras unidades 
presupuestarias más idóneas, en caso de no ser compati-
bles con los objetivos de AGAUR.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a trasladar los programas de política lingüística, 
así como sus correspondientes partidas presupuestarias, 
hoy transferidos a AGAUR, a la Dirección de Política 
Lingüística dependiente de la Conselleria de Cultura, 
así como a asegurarse de que estos programas se dirigen 
efectivamente a la normalización de la lengua catalana 
sin discriminar ni vulnerar ningún derecho de ningún 
ciudadano.
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5. El Parlamento de Cataluña expresa su preocupación 
por los 14,26 millones de euros transferidos desde el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia en 2007 a la Generalitat 
y pendientes de cobrar por AGAUR, e insta al Govern de 
la Generalitat a investigar los hechos y explicar ante la 
Comisión de Sindicatura de Cuentas las causas que los 
motivaron así como las acciones puestas en marcha para 
su solución.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC          Diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 27/2011 
sobre el Programa 131, Participació Ciutadana i Qualitat 
Democràtica, correspondiente al ejercicio 2009.

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 27/2011 elaborado por la Sindicatura de Cu-
entas sobre el Programa 131, Participació Ciutadana i 
Qualitat Democràtica, correspondiente al ejercicio 2009, 
e insta a la Generalitat a seguir todas las recomendacio-
nes contenidas en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el procedimiento de revisión de todas 
las subvenciones concedidas por los distintos entes y 
organismos públicos involucrados en el Programa 131, 
durante los años 2009 y 2010. Así como a revocar todas 
aquellas en las que se detecten irregularidades, garanti-
zando la recuperación de todos los importes revocados.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar los contratos suscritos por los distintos 
entes y organismos públicos involucrados en el Progra-
ma 131 de importe superior a 12.000 euros, y en caso de 
detectar irregularidades en la contratación, la prestación 
del servicio o el pago, revocar dichos contratos, además 
de recuperar el dinero pagado indebidamente.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar y resolver todas las cuestiones irre-
gulares relativas a la gestión del personal del Memorial 
Democrático y el ICIP, detectadas por la Sindicatura de 
Cuentas, así como a adecuar las retribuciones a las con-
diciones fijadas por convenio o, en su caso, de mercado.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar ante la Comisión de Sindicatura de 
Cuentas las acciones puestas en marcha para la correc-
ción de las irregularidades denunciadas por la Sindicatu-
ra de Cuentas, así como el resultado de las mismas antes 
de finalizar el mes de junio de 2012.

6. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a valorar la idoneidad económica de la reduc-
ción de la Subdirección General de Fomento de la Cali-

dad Democrática, la Subdirección General de Memoria 
y Paz y del Memorial Democrático, o de su supresión 
para que en su caso sus funciones puedan ser asumidas 
por el resto de la Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales y con el Parlamento, aumentando así la efici-
encia de la misma y rebajando el coste para el ciudadano.

7. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a garantizar la completa y correcta asignación de 
costes a los distintos entes, direcciones generales y pro-
gramas de la Secretaria de relaciones Institucionales, así 
como la puesta en marcha de la necesaria contabilidad 
analítica, que permita valorar la eficiencia y el coste real 
para el ciudadano de cada uno de estos entes, direccio-
nes generales y programas.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Propostes de resolució presentades pel GP de Conver-
gència i Unió (reg. 41060 i 41061)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 27/2011, referent al Programa 
131, participació ciutadana i qualitat democràtica, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00021/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 27/2011, referent al Programa 131, participació 
ciutadana i qualitat democràtica, corresponent al 2009 
(tram.256-00021/09) i insta el govern a seguir les reco-
manacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’in-
forme esmentat.

2. El Parlament de Catalunya lamenta les actuacions 
en matèria de contractació i legalitat al Memorial De-
mocràtic durant l’exercici fiscalitzat, doncs els fets que 
consten a l’informe 27/2011 suposen un desprestigi pel 
programa de participació ciutadana i qualitat democràti-
ca de la Generalitat de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya lamenta sobretot la uti-
lització sistemàtica de procediments amb manca de 
publicitat, el fet que es convidaven empreses clarament 
vinculades entre sí perquè presentessin les propostes i 
d’aquesta manera evitar la concurrència pública, el fet 
que existeixen evidències d’elaboració de bases regula-
dores de les convocatòries de subvencions per part de les 
empreses vinculades i que aquestes mateixes empreses 
són contractades per valorar les sol·licituds i el projectes 
presentats en aquestes convocatòries, i fins i tot que en 
alguns casos aquestes empreses executaven els projectes 
subvencionats.
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4. El Parlament de Catalunya insta al Memorial De-
mocràtic que totes les seves contractacions s’han de fer 
d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a empren-
dre, si són necessàries i possibles, les accions per revocar 
les subvencions no ajustades a la legalitat vigent.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre 
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 29/2011, referent a l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 de 
despeses, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-
00022/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corres-
ponent als anys 2008 i 2009 (tram.256-00022/09).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre 
Portaveu del GP de CiU

Propostes de resolució presentades pel GP Socialista 
(reg. 41062)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes 
29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corresponent 
als anys 2008 i 2009 (tram. 256-00022/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 29/2011, referent 
a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recer-
ca, capítol 4 de despeses, corresponent als anys 2008 
i 2009.

2. Insta al Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un instrument de finançament de la 
cooperació al desenvolupament
Tram. 295-00148/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableixen 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’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.



30 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 235

3.40.02. TRAMITACIONS EN CURS 34

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix un instrument financer per a la promo-
ció de la democràcia i els drets humans a 
escala mundial
Tram. 295-00150/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un instrument d’associació per a la 
cooperació amb països tercers
Tram. 295-00151/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix un instrument d’estabilitat
Tram. 295-00152/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

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

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

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

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41327).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.01.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.01.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
el Fons d’asil i migració
Tram. 295-00157/09

Observacions formulades
Reg. 41436 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 26.01.2012

Observacions formulades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 41436)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 181 del reglament del Parlament, presenta les obser-
vacions següents al 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 (tram. 295-00157/09).
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Observacions

La llei 12/2009, de 30 d’octubre, que regula el dret d’asil 
i la protecció subsidiària. En la seva disposició addici-
onal quarta estableix que les comunitats autònomes, 
d’acord amb les seves competències en els àmbits sani-
tari, educatiu i social gestionaran els serveis i programes 
específicament destinats a les persones sol·licitants d’asil, 
en coordinació i cooperació amb l’administració general 
de l’Estat.

I atès que la competència sobre immigració recollida a 
l’article 138 de l’EAC s’ha d’interpretar d’acord amb la 
STC 31/2010 en la que es sosté que l’article dedicat a la 
competència en immigració no és inconstitucional si no 
s’interpreta en el sentit que la referència a «immigració» 
no es correspon amb aquesta matèria constitucional (que 
és exclusiva de l’Estat, en virtut de l’art.149.1.2 CE) sinó 
amb altres matèries sobre les quals pot assumir compe-
tències la Generalitat: primera acollida i polítiques d’in-
tegració (educació, assistència social, sanitat, habitatge, 
cultura, [...]). I atès que l’article 166 de l’EAC estableix la 
competència exclusiva d ela Generalitat de Catalunya en 
matèria de serveis socials ni que l’article 14, apartat ter-
cer, de la Llei orgànica 4/2000 d’11 de gener, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, estableix que els estrangers, sigui quina sigui la 
seva situació administrativa, tenen dret als serveis i a les 
prestacions socials bàsiques.

La proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell Europeu pel qual es crea el fons d’Asil i Migra-
ció sí afecta les competències perquè dins el contingut 
dels programes de primera acollida, recollits a l’article 
15 de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les per-
sones immigrades i de les retornades a Catalunya, s’esta-
bleix que aquests programes afecten a matèries sobre les 
que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva 
com és el cas de salut, educació, serveis socials, cultura, 
entre d’altres. Per aquest motiu caldrà una actuació co-
ordinada amb l’Administració de l’Estat d’acord la Llei 
12/2009, de 30 d’octubre, que regula el dret d’asil i la 
protecció subsidiària.

Per tant, s’hauria d’articular mitjans de participació per-
què la Generalitat de Catalunya pugui disposar de la part 
que li correspon del futur fons d’Asil i Migració que està 
articulat el Parlament Europeu i el Consell.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Elecció de la vicepresidenta

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 24 de gener 
de 2012, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Regla-
ment del Parlament, i a proposta del grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, ha elegit vicepresidenta 
la diputada Sonia Esplugas González en substitució de la 
diputada M. José Garcia Cuevas.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 23/IX, 
sobre la seguretat ciutadana als municipis
Tram. 390-00023/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 40991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment del punt g) de la Moció 23/IX (número de 
tramitació 390-00023/09) sobre la seguretat ciutadana 
als municipis.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
40991).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes per al punt g davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 27.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.01.2012.

Control del compliment de la Moció 32/IX, 
sobre les actuacions en matèria de turisme
Tram. 390-00032/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 40871 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00032/09

Sobre: Control compliment de la Moció 32/IX, sobre les 
actuacions en matèria de turisme

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 32/IX, sobre les actuacions en matèria 
de turisme (núm. de tram. 390-00032/09), us informo 
del següent: 

a) L’Agència Catalana de Turisme està tenint en compte 
les recomanacions recollides al document de treball que 
els Socis de l’Agència Catalana de Turisme van presentar 
a la Directora General de Turisme en les línies de: 

– Coneixement i proximitat al sector, a partir d’una tas-
ca constant i permanent de contacte i comunicació amb 
el sector, tant per part de la Vicepresidència Executiva 
de l’ACT com de la seva Direcció, com també dels seus 
equips tècnics mitjançant les plataformes de treball i les 
accions de promoció.

– En relació amb l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació, 
l’ACT ha reduït en un 8% la seva estructura de personal, 
al mateix temps que ha incrementat les línies d’actua-
ció, desenvolupant un nou organigrama que incorpora un 
Departament d’Empreses per a gestionar acords estratè-
gics, una Unitat de Mercats internacionals per a orientar 
el focus promocional a la demanda, i obrint un nou Cen-
tre de Promoció Turística als Estats Units i el Canadà, 
així com una antena al Sud-est asiàtic.

– En relació amb la ponderació relativa a adequar 
la inversió al pes específic dels diferents subsectors, 
l’ACT ja està començant a treballar de forma més in-
tensa amb les destinacions de litoral, sense renunci-
ar als objectius d’equilibri territorial, diversificació i 
des estacionalització.

– Pel que fa a l’agilitat en els processos de decisió, cal 
afegir que a la posada en funcionament del nou organi-
grama s’hi afegeix la voluntat de fer més operatius els 
processos de decisió, amb una tendència a facilitar au-
tonomia i capacitat de decisió a les direccions de les di-
ferents unitats, coordinades a través dels comitès trans-
versals.

– En relació amb la cooperació amb els Socis de l’ACT, 
aquesta és la visió clara que s’està aplicant a l’actuació 
de l’Agència i de la Direcció General de Turisme. Tan-
mateix, si no s’ha pogut avançar més durant els darrers 
mesos ha estat probablement per les inevitables etapes 
de transició derivades dels canvis de legislatura a les Di-
putacions Provincials.

– L’orientació envers la demanda dels mercats exteriors 
queda clara amb l’ampliació de la xarxa de Centres de 
Promoció Turística i amb els canvis en els processos de 
reflexió sobre els Plans d’actuació, que han estat trans-
formats, donant prioritat a la visió de la demanda que 
aporten els CPT’s.

– La sensibilitat cap a les marques ha estat posada de 
manifest amb l’actuació decidida per part de la Direc-
ció General de Turisme per a aconseguir un consens que 
permeti la creació de la marca Costa de Barcelona. Tam-
bé ha quedat manifesta amb les accions per a la Costa 
Brava en el pla de reforç, per a la Costa Daurada amb el 
suport a l’esdeveniment esportiu més rellevant que s’hi 
celebra, i amb les comarques de Lleida i els Pirineus 
amb el compromís per a una actuació específica de cara 
a la tardor-hivern de 2011.

– L’obertura, l’accessibilitat i el diàleg, malgrat els perío-
des de transició, han estat la constant durant aquests pri-
mers mesos de legislatura, així com la voluntat d’aprofi-
tar sinèrgies i de posicionar-se al servei del sector, amb 
una clara voluntat de renovació de les eines i dels ins-
truments i d’innovació en els models i en els conceptes.

b) S’ha tingut en compte especialment a l’Observatori de 
Turisme de la Costa Daurada i el Parc Tecnològic del Tu-
risme de Barcelona, al qual s’ha encarregat aquest estiu, 
des de l’Agència Catalana de Turisme, un estudi sobre 
caracterització de la demanda turística a Catalunya.

És voluntat de la Direcció General treballar, en tot mo-
ment, amb tots els organismes i observatoris que treba-
llen en l’àmbit del coneixement en el sector turisme.

Així es pot esmentar també la col·laboració en el progra-
ma ERNEST, amb la materialització en l’exercici pres-
supostari del 2011 dels projectes d’innovació en matèria 
de sostenibilitat turística.

c) La potenciació del turisme de reunions s’està desen-
volupant de forma activa amb la consolidació del Cata-
lunya Convention Bureau com a plataforma de promoció 
de Catalunya com a destinació integral de Turisme de 
Reunions. El Pla d’actuació està essent validat i coordi-
nat pel Comitè del CCB, que es reuneix 4 vegades l’any. 
Cal destacar l’actuació del mes de juny de 2011: Buy Ca-
talunya Meetings and Events, qualificada per part de tots 
els participants com un èxit i com l’actuació promocional 
més rellevant i rendible de l’any. 2011 ha estat el primer 
exercici sencer amb el CCB operatiu. S’han desenvolu-
pat workshops, presentacions (a destacar la de Madrid de 
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novembre de 2011) i agendes comercials a França, Itàlia 
i Espanya. La valoració dels membres està essent molt 
positiva.

d) En l’actualitat s’està treballant per a la definició d’uns 
criteris i procediment que permeti el reconeixement de 
la naturalesa turística d’un municipi per l’administra-
ció turística i a efectes de política turística. En aquests 
moments, no existeix un catàleg ni registre de municipis 
turístics més enllà del que ha resolt la DG de Comerç en 
relació a la legislació d’horaris comercials. Aquest llistat 
s’actualitza a mesura que es tramiten les sol·licituds dels 
ajuntaments que insten la Generalitat a aquest reconei-
xement.

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i la Direcció Ge-
neral de Turisme(DGT) han treballat en la catalogació 
de recursos i serveis. En aquest sentit, l’ACT disposa 
d’un ampli report de continguts sobre recursos i ser-
veis turístics georeferenciats, anomenat INFOTUR, que 
aglutina uns 15.000 punts d’interès turístic. També dis-
posa d’una cartera de productes comercials turístics que 
corresponen als clubs de producte turístic de Catalunya.

Així mateix, l’ACT i la DGT treballen per a l’actualitza-
ció d’aquesta informació i la seva divulgació per tal de 
fer-la el més accessible possible.

També es disposa d’un Mapa digital anomenat SIGTUR 
amb la informació georeferenciada de recursos turístics 
de Catalunya amb contingut explicatiu.

Entre els treballs originaris en aquest sentit destaca l’At-
les del Turisme a Catalunya (Mapa Nacional de l’Oferta 
i els Productes Turístics) publicat el juliol de 2009, que 
representa un compendi de serveis i recursos tangibles i 
intangibles de Catalunya, i ofereix una anàlisi de l’evo-
lució del turisme de Catalunya. Aquest Atles es pot con-
sultar a la web del Departament d’Empresa i Ocupació: 

e) La nova regulació d’habitatges d’ús turístics ja ha es-
tat treballada i consensuada amb el sector. La integració 
plena d’aquesta modalitat d’allotjament en la normativa 
turística requereix entomar dues fases juridicoadminis-
tratives successives: 

1a. La modificació en paral·lel de la Llei de Turisme i de 
la Llei del dret a l’Habitatge. Sengles modificacions han 
estat sotmeses a tramitació parlamentària en el marc de 
la formulació de la Llei de Promoció de l’Activitat Eco-
nòmica que ha estat aprovada al Ple del Parlament del 
dia 22 de desembre de 2011.

2a. S’inicia la tramitació administrativa del projecte 
normatiu de modificació del decret 183/2010, de 23 de 
novembre, d’establiments d’allotjament turístic, que pas-
sa a denominar-se d’establiments d’allotjament turístic i 
habitatges d’ús turístic.

f) S’adjunta còpia de l’informe de l’auditoria del portal. 

g) L’ACT ha desplegat una intensa activitat amb com-
panyies aèries per a incrementar les rutes cap aeroports 
catalans. Durant els darrers 10 mesos s’ha treballat en 
concret amb Monarch, Transaero, Vueling, Spanair, Sin-
gapore Airlines, Transat, Iberia, Aerolineas Argentinas, 
Air Asia, Malaysian/Asiana, Hainan Airlines, Korean 
Air, EasyJet, WizzAir i United.

h) L’Agència Catalana de l’Aigua, des de fa vint anys de-
senvolupa el Pla de vigilància i informació de l’estat de 
les platges i zones de bany interiors, amb l’objectiu de 
garantir, en termes de salut pública i qualitat dels ecosis-
temes aquàtics, el compliment de la Directiva Europea 
d’Aigües de Bany (2006/7/CE) i de la Directiva marc de 
l’aigua (2000/60CE).

Dins el marc d’aquest programa, l’Agència realitza ins-
peccions periòdiques a les platges, analitza les aigües 
de bany i en determina la seva qualitat. Posteriorment 
l’Agència informa dels resultats obtinguts tant a la ciuta-
dania com als ajuntaments. A més a més, disposa de la 
informació aèria sobre l’estat de les platges, que obté a 
través del servei diari d’avioneta i preveu disposar d’un 
sistema d’informació sobre la previsió meteorològica a 
través del Servei Meteorològic de Catalunya.

L’Agència actualment disposa del coneixement suficient 
sobre els agents que durant la temporada de bany, poden 
afectar les aigües litorals i disposa dels mitjans i de les 
eines necessàries que li permeten intervenir, amb garan-
ties, en col·laboració amb tots els agents implicats, en cas 
d’un possible episodi puntual de contaminació suscepti-
ble d’afectar el turisme.

Barcelona, 16 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 41/IX, 
sobre la convocatòria dels agents econò-
mics i socials per a prendre mesures ur-
gents contra l’atur
Tram. 390-00041/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 40870 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00041/09

Sobre: Control compliment de la Moció 41/IX, sobre la 
convocatòria dels agents econòmics i socials per a pren-
dre mesures urgents contra l’atur

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 41/IX, sobre la convocatòria dels agents 
econòmics i socials per a prendre mesures urgents contra 
l’atur (núm. de tram. 390-00041/09), s’adjunta, en annex, 
informe de compliment.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre l’actualització de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central del 
període 2006-2009
Tram. 354-00093/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 24801).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre el document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 354-00104/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb tres altres diputats del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 32771).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00107/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 35116).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Empresa i Ocupació so-
bre la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00108/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 35117).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
les darreres mesures preses amb relació al 
transport públic
Tram. 354-00112/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 38860).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 24.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la possibilitat 
que s’instal·li a Catalunya el complex d’oci i 
joc impulsat pel grup Las Vegas Sand i so-
bre els possibles efectes d’aquest complex
Tram. 354-00116/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 39274).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 25.01.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació relativa a la 
creació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 354-00117/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 39299).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre l’augment de les llistes d’espera de 
les persones amb dependència
Tram. 354-00122/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 40177).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre els endarreriments en el desplega-
ment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 354-00123/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 40218).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el règim d’incompatibilitats de Jo-
sep Prat, president de l’Institut Català de la 
Salut i membre del consell d’administració 
d’USP Hospitales, i Ramon Bagó, president 
del Grup Serhs i membre del Consell d’Ad-
ministració del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya
Tram. 354-00124/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 40337).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
24.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre el tanca-
ment del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 354-00125/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 40776).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la política 
de suport a la creació de treball autònom
Tram. 354-00126/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 40786).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 25.01.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el compli-
ment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de cre-
ació de llars d’infants de qualitat
Tram. 354-00127/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 40882).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, sessió del 24.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre el canvi en la regulació del Comitè 
d’Ètica de la Policia
Tram. 354-00128/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 41040).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
18.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el xoc de dos trens entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 
19 de gener de 2012
Tram. 354-00129/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 41290).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 24.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre les cau-
ses i la responsabilitat del xoc entre un tren 
de rodalia i un Talgo a l’estació del Clot-Ara-
gó, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00130/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 41400).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 24.01.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director o 
directora general de CatalunyaCaixa davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la intervenció del 
Fons de reestructuració ordenada bancària 
en el seu capital
Tram. 356-00198/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20619).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del director o 
directora general d’Unnim davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informi sobre la intervenció del Fons de 
reestructuració ordenada bancària en el seu 
capital
Tram. 356-00199/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20619).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença dels represen-
tants del Fons de reestructuració ordena-
da bancària als òrgans de direcció d’Unnim 
Banc i Catalunya Banc davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informin sobre llurs funcions i sobre el futur 
d’aquestes entitats
Tram. 356-00210/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21194).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació de Productors de Mol-
luscs del Delta de l’Ebre davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre les 
problemàtiques i les propostes del sector
Tram. 356-00251/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Agustí López i Pla, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 30708).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Andrés Gi-
ménez i Ana Ballesta, vocals de l’Associació 
de Discapacitats Físics, Psíquics i Sensori-
als de Montcada i Reixac, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
presentin el programa Integrate
Tram. 356-00284/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Català de Represen-
tants de Persones amb Discapacitat davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè exposi les seves aportacions al 
document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00285/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Creu Roja davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi les seves aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00287/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació ECOM davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè exposi les seves aportacions al 
document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00288/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Empresa Social - Cooperatives 
d’Atenció a les Persones davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi les seves aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00289/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè exposi les seves 
aportacions al document de bases del Pac-
te per a la infància
Tram. 356-00290/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana contra el 
Càncer davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè exposi les seves 
aportacions al document de bases del Pac-
te per a la infància
Tram. 356-00291/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Dro-
godependències davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè expo-
si les seves aportacions al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00292/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
exposi les seves aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00293/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats d’Aten-
ció i d’Educació a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè exposi les seves apor-
tacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00294/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federación de Entidades La-
tinoamericanas de Cataluña davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les seves aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00295/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració perquè exposi les seves aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00296/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum Salut Mental davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les seves aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00297/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Catalana de l’Es-
plai davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè exposi les seves apor-
tacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00298/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Pere Tarrés - Co-
ordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Centres d’Esplai davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè exposi les 
seves aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00299/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè exposi les seves 
aportacions al document de bases del Pac-
te per a la infància
Tram. 356-00300/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya - Fundació Josep Sans davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les seves aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00301/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Moviment Laic i Progressista 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè exposi les seves aporta-
cions al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00302/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb tres 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
32772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Nom-
broses de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre la situació d’aquestes famílies
Tram. 356-00303/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 34878).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 19.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Política Financera, Asseguran-
ces i Tresor davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació de la secció de crèdit de la coo-
perativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00306/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè infor-
mi sobre la situació de la secció de crèdit de 
la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00307/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de l’Institut Català del Crèdit Agrari 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la situació 
de la secció de crèdit de la cooperativa de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00308/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35120).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre les delegacions del Govern a l’exterior
Tram. 356-00309/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 35175).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Metal·lúrgica de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació del 
sector del metall
Tram. 356-00315/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
39097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta Directiva del Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris perquè expli-
qui el document «Per un millor sistema pú-
blic de pensions»
Tram. 356-00318/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 39662).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 24.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i 
Domènech, president del Consell d’Adminis-
tració de l’Institut Català de la Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les seves responsabilitats a l’Institut i als 
grups USP Hospitals i Innova
Tram. 356-00319/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 24.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo 
García de Lorenzo Mateos, president de la 
Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i 
Enteral, perquè informi dels objectius i els 
estudis d’aquesta entitat
Tram. 356-00322/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 40781).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 24.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Organització d’Autònoms de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè donin a conèixer els objectius 
i les activitats d’aquesta organització
Tram. 356-00323/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 41112).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Mu-
ní i Vives, president del Consell Català de 
la Producció Integrada, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la problemàtica de la produc-
ció integrada
Tram. 356-00324/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 41288).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui el funci-
onament del Centre d’Internament d’Estran-
gers de la Zona Franca, a Barcelona
Tram. 356-00325/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 41323).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 25.01.2012.

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre les línies de programació de 
la temporada 2011-2012 a Televisió de Ca-
talunya i el grup d’emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 337-00019/09

Presentació
President del Consell de Govern, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Reg. 40879 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

Al president de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la CCMA

Il·lustríssim Senyor,

Us fem a mans l’Informe sobre les línies de programació 
de la temporada 2011-2012 a Televisió de Catalunya i el 
Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, elaborat pel Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació i presentat 
davant del Consell de Govern de la CCMA.

En nom del Consell Assessor, demanaria la comparei-
xença davant de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la CCMA.

Cordialment,

Manel Garcia Biel
President

Barcelona, 13 de gener del 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’octubre del 2011
Tram. 337-00020/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 41113 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 24.01.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’octubre de 2011 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 18 de gener de 2012

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

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Sonia Egea Pérez

Presentació
Reg. 41399 / Coneixement: Mesa del 
Parlament, 24 de gener de 2012

Credencial de diputada autonómica

Don Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña

Doña Sonia Egea Pérez

por estar incluída en la lista de candidatos presentada 
por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de 
28 de noviembre de 2010, en sustitución, por renuncia, 
de Don Jordi Cornet i Serra.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Ca-
taluña, expido la presente en Madrid, a 18 de enero de 
2012.

Antonio Martín Valverde
Presidente de la Junta Electoral Central
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	Tram. 356-00289/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00290/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana contra el Càncer davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00291/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Drogodependències davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00292/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00293/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a
	Tram. 356-00294/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00295/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a l
	Tram. 356-00296/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00297/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00298/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés - Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d’Esplai davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pac
	Tram. 356-00299/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00300/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Fundació Josep Sans davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00301/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00302/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació d’aquestes famílies
	Tram. 356-00303/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 356-00306/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 356-00307/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català del Crèdit Agrari davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 356-00308/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les delegacions del Govern a l’exterior
	Tram. 356-00309/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector del metall
	Tram. 356-00315/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris perquè expliqui el document «Per un millor sistema públic de pensions»
	Tram. 356-00318/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i Domènech, president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les seves responsabilitats a l’Institut i als grups USP Hospitals i Innova
	Tram. 356-00319/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral, perquè informi dels objectius i els estudis d’aquesta entitat
	Tram. 356-00322/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Organització d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè donin a conèixer els objectius i les activitats d’aquesta organització
	Tram. 356-00323/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, president del Consell Català de la Producció Integrada, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica de la producció integrada
	Tram. 356-00324/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè expliqui el funcionament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, a Barcelona
	Tram. 356-00325/09
	Sol·licitud
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