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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 413/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al 
Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00021/09
Adopció p. 15

Resolució 414/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’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
Adopció p. 15

Resolució 417/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi 
de subsidiarietat de la Proposta de reglament del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons d’asil i migra-
ció [COM (2011) 751 final] [2011/0366 (COD)]
Tram. 295-00157/09
Adopció p. 16

Resolució 418/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’organització d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09
Adopció p. 17

Resolució 419/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00568/09
Adopció p. 18

Resolució 420/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs o racistes
Tram. 250-00609/09
Adopció p. 18

Resolució 421/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00635/09
Adopció p. 18

Resolució 422/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00636/09
Adopció p. 19

Resolució 423/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya
Tram. 250-00637/09
Adopció p. 19

Resolució 424/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la seguretat dels usuaris del transport 
públic i sobre l’impuls de mesures per a fer més efectiu el 
procediment sancionador
Tram. 250-00638/09
Adopció p. 20

Resolució 425/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la dotació dels mossos d’esquadra amb armilles antibala
Tram. 250-00750/09
Adopció p. 20

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 sobre els fons de capital de risc europeus
Tram. 295-00160/09
Coneixement de la proposta p. 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017
Tram. 295-00167/09
Coneixement de la proposta p. 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix Horitzó 2020, programa marc de 
recerca i innovació (2014-2020)
Tram. 295-00168/09
Coneixement de la proposta p. 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es crea un sistema europeu de vigilància de 
fronteres (Eurosur)
Tram. 295-00170/09
Coneixement de la proposta p. 21

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació 
al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escor-
xadors
Tram. 250-00218/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la convocatòria dels 
ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernitza-
ció de cooperatives per al 2011
Tram. 250-00386/09
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre el conveni de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre 
de Documentació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’-
Empordà a la biblioteca de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09
Rebuig p. 21

Dos fascicles Fascicle primer

Correcció d'errades
– La Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (tram. 411-00002/09), de la pàg. 65 i a la pàg. 7 (sumari) ha estat rectificada en el BOPC 254, a la pàg. 63.– La Resolució 413/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de ἀscalització 27/2011, referent al Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, corresponent al 2009 (tram. 256-00021/09), de la pàg. 15, ha estat rectificada en el BOPC 315, a la pàg. 11.– La Resolució 414/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de ἀscalització 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), de la pàg. 15, ha estat rectificada en el BOPC 315, a la pàg. 11.



Proposta de resolució sobre l’impuls d’un procés 
de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials 
per a consensuar la política de seguretat
Tram. 250-00546/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la inclusió en l’enques-
ta del Centre d’Estudis d’Opinió de la valoració de l’actuació 
del Departament d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del moviment del 15-M
Tram. 250-00547/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
secretari o secretària de Seguretat del Departament d’In-
terior
Tram. 250-00548/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció de l’in-
tercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 
8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la declaració relativa 
a la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i 
sobre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’observança de la nor-
mativa vigent amb relació a la utilització del símbol CAT a les 
matrícules
Tram. 250-00600/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre les activitats militars al 
parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09
Decaïment p. 22

Proposta de resolució sobre la legislació aplicable 
per les companyies asseguradores de conreus i sobre les 
mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 35/IX, sobre l’execució de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 250-00628/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la responsabilitat de 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra a la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 
2011
Tram. 250-00673/09
Rebuig p. 22

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
Rebuig p. 23

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
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la incorporació de ve-
hicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00722/09
Decaïment p. 23

Proposta de resolució sobre els sistemes que regu-
len els controls de velocitat i la distància entre els senyals de 
limitació de velocitat
Tram. 250-00741/09
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 250-00751/09
Rebuig p. 23

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 246) p. 23

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 242) p. 23

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei del codi ètic de la policia de Ca-
talunya
Tram. 202-00071/09
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09
Esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacio nal de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 250-00751/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el 
Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 26

Proposta de resolució sobre el concert de places 
en el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència 
de Gent Gran de Pinell de Brai per al 2013
Tram. 250-00805/09
Esmenes presentades p. 26
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Proposta de resolució sobre el compliment de la re-
comanació inclosa en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Pre-
venció de la Tortura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar siste-
mes de videovigilància dins els furgons policials per al trasllat 
de detinguts
Tram. 250-00806/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’atorgament de la 
subvenció a l’Ajuntament de Portbou per a acabar les obres 
de l’Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació 
d’un pla de finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació d’unitats 
dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra 
la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la l’atenció als adoles-
cents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la priorització pressu-
postària dels programes contra la violència masclista
Tram. 250-00811/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la compatibilitat dels 
càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’autobús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant 
Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’autobús nocturn entre Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès i sobre l’ampliació de la ruta
Tram. 250-00814/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la restitució del pas 
públic d’accés al litoral a la zona de Can Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols
Tram. 250-00815/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’estudi de fórmules 
per a l’abaratiment dels títols de transport públic i sobre la 
renegociació de l’aportació estatal al transport públic de 
Catalunya
Tram. 250-00816/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas a l’estació de Renfe de Viladecans
Tram. 250-00817/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat en el transport públic de Barcelona
Tram. 250-00818/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la separació del direc-
tor general de la Policia de les seves funcions directives amb 

relació a les operacions dels Mossos d’Esquadra mentre 
mantingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
els sectors de l’economia social i cooperativa
Tram. 250-00820/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment del tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera 
C-55
Tram. 250-00821/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del 
Centre Logístic Baix Penedès
Tram. 250-00822/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
planta de transferència de residus urbans del Vendrell
Tram. 250-00823/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
segon habitatge en les explotacions agràries de dimensió 
reduïda
Tram. 250-00824/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reobertura del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la ratificació i l’adhesió 
a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port a l’Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou
Tram. 250-00830/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la pre-
sentació d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00831/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31
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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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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 habituals
Tram. 250-00836/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la planificació del ser-
vei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordi-
nació amb els horaris d’autobús
Tram. 250-00837/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció per a 
informar del canvi del model de pagament aplicat durant 
l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius 
desfavorits
Tram. 250-00839/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la transparència en el 
sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00840/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral
Tram. 250-00841/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en 
la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
renda mínima d’inserció i la represa del diàleg per a refor-
mar-la
Tram. 250-00843/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica 
dels expedients personals del sistema català de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
transparència en el sistema català de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència
Tram. 250-00845/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica 
les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 250-00847/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estu-
di d’impacte de les antenes a Viladecans
Tram. 250-00848/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Justícia
Tram. 250-00849/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 250-00851/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat als departaments de Presidència i de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 250-00853/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36
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Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Interior
Tram. 250-00856/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Cultura
Tram. 250-00858/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Salut
Tram. 250-00859/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Ba-
laguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels 
horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a 
Barcelona
Tram. 250-00860/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a 
l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles 
que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de 
l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la no-autorització de 
l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la 
zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla 
de Segur i la implementació de mesures per a fomentar-ne 
l’ús
Tram. 250-00863/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
línia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i 
Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre 
el transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 250-00865/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del 
Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la negociació per al 
traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l’im-

post sobre la renda de les persones físiques per a finalitats 
socials
Tram. 250-00867/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’establiment de pro-
tocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Se-
gur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta 
línia
Tram. 250-00869/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de primer d’ESO i la creació d’una nova 
línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels ba-
rons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la potenciació i el mi-
llorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cer-
vera de la Marenda, el manteniment de l’estació central de 
Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la 
recuperació dels descomptes als usuaris de la línia entre 
Cervera de la Marenda i Girona
Tram. 250-00872/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’aportació per part 
de l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics 
necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat 
de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea 
recuperin els estalvis
Tram. 250-00873/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la subscripció de parti-
cipacions preferents i altres productes financers de risc i so-
bre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres 
que en comercialitzen
Tram. 250-00874/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el compliment del Pro-
grama de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directi-
ves de benestar animal
Tram. 250-00875/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’una base 
de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
Tram. 250-00877/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’accés al castell de 
Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere 
Sallavinera
Tram. 250-00878/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la restauració i la po-
sada en funcionament de les estacions depuradores d’ai-
gües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09
Presentació p. 44
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Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les estacions depuradores d’aigües residuals de 
Massanes
Tram. 250-00880/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima
Tram. 250-00881/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-00882/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Terrassa
Tram. 250-00883/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
línies d’ADSL desdoblades de l’Institut Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils i dels centres als quals se’ls ha retirat
Tram. 250-00887/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la conversió de la Sec-
ció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l’agilitació 
dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre 
la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals 
mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep True-
ta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment dels serveis de ginecologia, traumatologia i 
cirurgia de guàrdia, pediatria d’urgència i ambulàncies de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i sobre la recuperació del ser-
vei nocturn dels centres d’atenció primària de Blanes, Lloret 
de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el projecte de restau-
ració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu 
de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
Tram. 250-00892/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la revocació de l’eli-
minació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00893/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’abús comès per les 
entitats financeres en la comercialització de participacions 
preferents i sobre la restitució del capital invertit als consu-
midors que ho hagin sol·licitat
Tram. 250-00894/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat de l’atenció residencial i diürna per a persones amb 
discapacitat i del compliment de la Llei 12/2007, de serveis 
socials
Tram. 250-00895/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la no-utilització en les 
campanyes de la Generalitat d’elements estereotipats que 
reprodueixen rols de gènere que fomenten la desigualtat
Tram. 250-00896/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasa-
ment d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00898/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la restauració de l’anti-
ga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’assignació d’una par-
tida pressupostària per a la construcció de l’Escola de Can 
Montllor, l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el foment del diàleg 
amb la comunitat educativa d’Esparreguera i la reconside-
ració de la decisió de suspendre la construcció de l’institut 
escola Esparreguera II
Tram. 250-00901/09
Presentació p. 60

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi de Tera-
peutes Ocupacionals de Catalunya
Tram. 259-00001/09
Tramitació p. 61
Termini de formulació d’objeccions p. 61

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Substitució de ponents p. 61

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Substitució de ponents p. 61

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Substitució de ponents p. 62

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 
dictadura
Tram. 270-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 62

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 62

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial 
decret llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració ban-
cària i reforçament dels recursos propis de les entitats de 
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crèdit, per tal d’introduir garanties de manteniment del dret 
a l’habitatge en els procediments d’execució hipotecària que 
afectin l’habitatge habitual
Tram. 270-00013/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 62

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de l’exercici del dret a l’autodeterminació de la nació 
catalana en el marc de la Unió Europea
Tram. 252-00006/09
Presentació p. 62

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els transvasaments
Tram. 300-00114/09
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
Tram. 300-00115/09
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la política per a mi-
tigar el canvi climàtic i el seu impacte en el teixit productiu
Tram. 300-00116/09
Presentació p. 64

Interpel·lació al Govern sobre el servei ferroviari en-
tre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 300-00117/09
Presentació p. 64

Interpel·lació al Govern sobre la protecció de les fa-
mílies amb menys recursos
Tram. 300-00118/09
Presentació p. 64

Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a la in-
versió de recursos públics a Spanair
Tram. 300-00119/09
Presentació p. 64

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/09
Substitució temporal de membres p. 65

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de diputats p. 65

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió de la In-
fància
Tram. 408-00008/09
Acord p. 65

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 227/IX, 
sobre la represa dels tràmits per a la construcció del nou 
centre docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya al Baix Camp i al Montsià
Tram. 290-00216/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 234/IX, so-
bre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 235/IX, so-
bre l’impacte acústic de la carretera C-31 al pas per Gavà 
Mar (Baix Llobregat)
Tram. 290-00224/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 294/IX, so-
bre el manteniment de les aportacions del fons europeu per 
a la compra d’aliments per a les persones més necessitades
Tram. 290-00283/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 61/IX, sobre les 
accions per a lluitar contra la pobresa
Tram. 390-00061/09
Designació de la Comissió competent p. 69

Control del compliment de la Moció 62/IX, sobre la 
situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09
Designació de la Comissió competent p. 70

Control del compliment de la Moció 63/IX, sobre 
l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 390-00063/09
Designació de la Comissió competent p. 70

Control del compliment de la Moció 64/IX, sobre el 
Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents 
en matèria de tresoreria
Tram. 390-00064/09
Designació de la Comissió competent p. 70

Control del compliment de la Moció 65/IX, de su-
port al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generali-
tat davant el perjudici dels seus drets laborals
Tram. 390-00065/09
Designació de la Comissió competent p. 70

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la campanya de pre-
venció de delictes en el transport públic
Tram. 354-00051/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el canvi d’actitud del 
Govern amb relació als desnonaments i sobre les accions 
policials en el desnonament del barri del Clot, de Barcelona
Tram. 354-00052/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de l’In-
forme del Síndic de Greuges relatiu als incidents que es van 
produir a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig 
de 2011 i al voltant del Parlament de Catalunya el 15 de juny 
de 2011 i sobre l’adquisició de nous materials antiavalots per 
al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00067/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern 
amb relació a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, 
a França
Tram. 354-00069/09
Retirada de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els processos oberts 
amb relació als incidents del Parlament del 15 de juny de 
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2011 i sobre els incidents de la Ciutat de la Justícia de Bar-
celona i l’Hospitalet de Llobregat del 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00082/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 
el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00085/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 6 
d’octubre de 2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 354-00086/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ús de material 
d’organitzacions polítiques democràtiques i pacífiques en 
sessions d’entrenament de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00092/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el cessament del cap 
de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00096/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre les mesures anunciades en ma-
tèria de funció pública
Tram. 354-00100/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre les propostes presentades a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
Tram. 354-00101/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

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
Retirada de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el projecte de rees-
tructuració del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00106/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la 
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Uni-
versitat de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 354-00110/09
Decaïment p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre la gestió del pagament de la nòmina del mes 
de desembre als treballadors de l’Administració pública
Tram. 354-00111/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors 
de l’Administració pública
Tram. 354-00113/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga 

extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre 
del 2011
Tram. 354-00114/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre el pagament de la mensualitat de desembre 
i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el 
desembre del 2011
Tram. 354-00115/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre la situació del deute de la Generalitat amb els ajunta-
ments i les previsions de pagament
Tram. 354-00118/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els motius de la rectificació del Govern amb 
relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es va 
informar els mitjans de comunicació de l’acord adoptat en la 
reunió del Govern del 3 de gener de 2012
Tram. 354-00119/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre 
els motius de la rectificació del Govern amb relació al Decret 
llei 3/2011 i els motius pels quals no es va informar els mitjans 
de comunicació de l’acord adoptat en la reunió del Govern del 
3 de gener de 2012
Tram. 354-00120/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els casos de violència 
masclista que s’han produït els primers dies del 2012 i sobre 
l’actuació del Departament d’Interior en aquesta matèria
Tram. 354-00121/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre la retallada del 8% en la ràtio del per-
sonal dels centres públics i concertats que atenen persones 
amb discapacitat
Tram. 354-00131/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb el conseller de Benestar So-
cial i Família sobre les polítiques del seu departament en 
matèria de violència masclista
Tram. 354-00134/09
Sol·licitud i tramitació p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre les negociacions per a l’emplaçament a 
Catalunya del macroequipament lúdic Las Vegas
Tram. 354-00142/09
Sol·licitud i tramitació p. 74
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre les actuacions amb relació a Spanair
Tram. 354-00143/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre l’actuació del seu departament amb relació al 
tancament de Spanair
Tram. 354-00145/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general
Tram. 352-00754/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Barcelona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general
Tram. 352-00755/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 352-00756/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Tarragona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general
Tram. 352-00757/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 352-00758/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Mur-
gades, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general
Tram. 352-00847/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i 
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00848/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Jesús Burgueño i 
Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de 
Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00849/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Miquel Roca i Ju-
nyent amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00850/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00851/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00892/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Barcelona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00893/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general
Tram. 352-00894/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Tarragona amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00895/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del president de la Di-
putació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general
Tram. 352-00896/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00897/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00898/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Jaume Magre Fer-
ran, director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Au-
tonòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general
Tram. 352-00899/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00914/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
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grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00915/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00916/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre l’excés de velocitat en la conducció del diputat 
Gerard M. Figueras i Albà per una via del Baix Camp
Tram. 356-00122/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió 
General de Treballadors perquè exposi el seu punt de vista 
sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a Cata-
lunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00245/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

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
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Buqueras 
y Bach, president de la Comissió Nacional per a la Racio-
nalització dels Horaris Espanyols, perquè informi sobre els 
objectius i les propostes de l’entitat
Tram. 356-00253/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Autònoms Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informin sobre la trajectòria de l’organització
Tram. 356-00254/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació de Treballadors Autònoms Dependents, de Co-
missions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informin sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, 
d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00256/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la 
situació dels autònoms
Tram. 356-00257/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Cata-
lunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la violència masclista contra les dones i les 
nenes
Tram. 356-00258/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 356-00259/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

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
Acord sobre la sol·licitud p. 78

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
Retirada de la sol·licitud p. 78

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
Retirada de la sol·licitud p. 78

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
Retirada de la sol·licitud p. 78

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
Retirada de la sol·licitud p. 78

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de Benestar, 
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Família i Immigració perquè exposi les seves aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00297/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

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
Retirada de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran 
i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 
i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’activitat i els re-
sultats de les comissions que presideix durant el 2011
Tram. 356-00311/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè expliqui el procés negociador amb els 
sindicats i amb els agents socials sobre les mesures d’es-
talvi econòmic en el personal d’administració i tècnic de la 
Generalitat
Tram. 356-00312/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia perquè informi sobre l’actuació de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat 
de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 356-00313/09
Decaïment p. 81

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre la retenció de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal 
als treballadors de l’Administració pública
Tram. 356-00316/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, direc-
tor del Memorial Democràtic, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi del seu programa d’actuació amb 

relació a aquesta institució i sobre el procés de degradació 
que està patint
Tram. 356-00317/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del portaveu del Go-
vern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expli-
qui els motius de la rectificació del Govern amb relació al 
Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es va informar els 
mitjans de comunicació de l’acord adoptat en la reunió del 
Govern del 3 de gener de 2012
Tram. 356-00320/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

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
Acord sobre la sol·licitud p. 81

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
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les polítiques d’eradi-
cació de la violència masclista
Tram. 356-00326/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè pre-
senti propostes arran de l’increment de dones mortes vícti-
mes de la violència masclista
Tram. 356-00332/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del grup Tamaia davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè presenti propostes arran de l’increment de 
dones mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00333/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació El Safareig davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè presenti propostes arran de l’increment de 
dones mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00334/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les accions contra la vio-
lència masclista adreçades a les dones i els seus fills
Tram. 356-00341/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vila, 
representant de la Plataforma Unitària contra les Violències 
de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè opini sobre les mesures que es duen a terme contra 
la violència de gènere
Tram. 356-00342/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialització de participa-
cions preferents d’entitats financeres i les actuacions per a 
preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00349/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada 
de la comercialització de participacions preferents d’entitats 
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financeres i les actuacions per a preservar els drets dels 
consumidors afectats
Tram. 356-00350/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la problemàtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats financeres i les actuaci-
ons per a preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00351/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialització de participa-
cions preferents d’entitats financeres i les actuacions per a 
preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00352/09
Sol·licitud p. 83

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polí-
tiques de seguretat nuclear
Tram. 355-00020/09
Substanciació p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la polí-
tica energètica i sobre el debat nuclear mundial arran de la 
greu situació del Japó
Tram. 355-00063/09
Substanciació p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política pesquera comuna
Tram. 355-00071/09
Substanciació p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb els consellers d’Economia i Conei-
xement i de Territori i Sostenibilitat sobre els darrers esdeve-
niments amb relació a la companyia Spanair
Tram. 355-00081/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 83

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els casos de violència masclista 
que s’han produït els primers dies del 2012 i sobre l’actuació 
del Departament d’Interior en aquesta matèria
Tram. 355-00082/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 84

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

Compareixença del rector de la Universitat Rovira 
i Virgili amb relació a la Proposició de llei per la qual s’esta-
bleix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 353-00132/09
Substanciació p. 84

Compareixença del president de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 353-00133/09
Substanciació p. 84

Compareixença del president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Reus amb relació a la Proposició de 
llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població
Tram. 353-00134/09
Substanciació p. 84

Compareixença del president del Centre de Lectura 
de Reus amb relació a la Proposició de llei per la qual s’esta-
bleix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 353-00135/09
Substanciació p. 84

Compareixença del president del Consell de Go-
vern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre els beneficis de l’energia aero-
geotèrmica en el món agrícola i ramader
Tram. 357-00128/09
Substanciació p. 84

Compareixença del president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els reptes i la situació del cooperativis-
me agrari català
Tram. 357-00129/09
Substanciació p. 84

Compareixença de Ramon Terrassa i Cusí, secreta-
ri de Família, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les actuacions de la Secretaria amb 
relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual
Tram. 357-00170/09
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma ILP Aturem l’Atur davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en 
l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00217/09
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
Onion davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocu-
pació
Tram. 357-00218/09
Substanciació p. 85

Compareixença de Carles Jiménez i Morera, presi-
dent de la Jove Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00219/09
Substanciació p. 85

Compareixença de Víctor Giné Roger, director de 
Group MC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00220/09
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació de la Con-
federació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió 
General de Treballadors per a exposar el seu punt de vista 
sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a 
Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00246/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de representants d’Autònoms Pi-
mec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre la trajectòria de l’organització
Tram. 357-00247/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de representants de la Federació 
de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’apli-
cació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00248/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de representants de l’Associació 
Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació dels 
autònoms
Tram. 357-00249/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85
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Compareixença de representants de l’Organització 
d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a donar a conèixer els objectius i les activitats 
d’aquesta organització
Tram. 357-00250/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, presi-
dent de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels 
Horaris Espanyols, per a informar sobre els objectius i les 
propostes de l’entitat
Tram. 357-00251/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre 
la violència masclista contra les dones i les nenes
Tram. 357-00252/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la violència masclista contra les dones 
i les nenes
Tram. 357-00253/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de representants de la Federació 
de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre les problemàtiques i les pro-
postes del sector
Tram. 357-00254/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 24
Convocada per al dia 15 de febrer de 2012 p. 86

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Interior
Tram. 330-00024/09
Presentació p. 87

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00025/09
Presentació p. 87

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

Avaluació del Pla de seguretat viària 2008-2010
Tram. 334-00050/09
Presentació p. 88
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 413/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
27/2011, referent al Programa 131, participa-
ció ciutadana i qualitat democràtica, corres-
ponent al 2009
Tram. 256-00021/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 10, 19.01.2012, DSPC-C 211

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de gener, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
27/2011, referent al Programa 131, participació ciutada-
na i qualitat democràtica, corresponent al 2009 (tram. 
256-00021/09).

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

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 n’assumeix les conclusions i re-
comanacions.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe de 
fiscalització 27/2011, insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes.

b) Iniciar el procediment de revisió de totes les subven-
cions relacionades amb l’Informe i d’altres subvencions 
del Programa 131 en què el Govern detecti indicis d’ir-
regularitat, revocar totes les subvencions en què es con-
firmin irregularitats i garantir la recuperació de tots els 
imports revocats.

c) Revisar els contractes subscrits pels diversos ens i or-
ganismes públics que consten en l’Informe de la Sindi-
catura de Comptes i altres contractes del Programa 131 
en què el Govern detecti indicis d’irregularitat, revocar 
tots els contractes en què es confirmin irregularitats i ga-
rantir la recuperació dels imports pagats indegudament.

d) Revisar i resoldre totes les qüestions irregulars rela-
tives a la gestió del personal del Memorial Democràtic 
i de l’Institut Català Internacional per la Pau detectades 
per la Sindicatura de Comptes.

e) Informar la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
de les accions empreses per a corregir les irregularitats 
denunciades per la Sindicatura de Comptes.

f) Garantir la completa i correcta assignació de costos 
als diversos ens, direccions generals i programes que 
havien estat adscrits a l’antiga Secretaria de Relacions 
Institucionals i Participació.

g) Emprendre les accions necessàries per a revocar les 
subvencions relacionades amb l’Informe i altres subven-
cions en què el Govern detecti indicis que no s’ajusten 
a la legalitat vigent, i garantir la devolució de tots els 
imports revocats.

3. El Parlament de Catalunya reprova les actuacions del 
Memorial Democràtic en matèria de contractació i le-
galitat durant l’exercici fiscalitzat, atès que els fets que 
consten en l’Informe 27/2011 desprestigien el programa 
de participació ciutadana i qualitat democràtica de la 
Generalitat.

4. 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 si 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 
fossin contractades per a valorar les sol·licituds i els pro-
jectes presentats en aquestes convocatòries, i fins i tot 
que en alguns casos les dites empreses executaven els 
projectes subvencionats.

5. El Parlament de Catalunya insta el Memorial Demo-
cràtic a fer totes les contractacions d’acord amb el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 414/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, capítol 4 de des-
peses, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 256-00022/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 10, 19.01.2012, DSPC-C 211

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de gener, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de 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).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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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 a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 417/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova el Dictamen sobre l’ade-
quació al principi de subsidiarietat de la Pro-
posta de reglament del Parlament Europeu i 
del Consell pel qual es crea el Fons d’asil i mi-
gració [COM (2011) 751 final] [2011/0366 (COD)]
Tram. 295-00157/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior 

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha estudiat el text de la Proposta de reglament 
del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons d’asil i migració [COM (2011) 751 final] [2011/0366 
(COD)] (tram. 295-00157/09) i les observacions presen-
tades.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 181.3 del 
Reglament del Parlament, la Comissió ha acordat d’apro-
var el dictamen següent: 

I. Antecedents 

A. Base jurídica

L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que 
els parlaments nacionals han de vetllar perquè es respec-
ti el principi de subsidiarietat.

L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat estableix 
que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments 
regionals amb competències legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de-
termina que el Parlament de Catalunya ha de participar 
en el control del principi de subsidiarietat amb relació 
als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, 
per la qual es regula la Comissió Mixta per a la Unió Eu-
ropea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, del 22 
de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de 

remetre als parlaments de les comunitats autònomes les 
iniciatives legislatives de la Unió Europea sense prejutjar 
l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment

D’acord amb el que estableix l’article 6.1 de la Llei de 
l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta per a la Unió Europea 
va trametre al Parlament de Catalunya, amb data 10 de 
gener de 2012, la Proposta de reglament del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons d’asil i mi-
gració [COM (2011) 751 final] [2011/0366 (COD)] (tram. 
295-00157/09) i va donar un termini de quatre setma-
nes perquè es remetés a la Comissió el dictamen motivat 
corresponent sobre la possible vulneració del principi de 
subsidiarietat.

La Presidència del Parlament, l’11 de gener de 2012, va 
prendre nota de la proposta de reglament objecte de dic-
tamen i, d’acord amb el que estableix l’article 181.1 i 2 
del Reglament del Parlament, en va donar trasllat a la 
Comissió d’Interior (tram. 295-00157/09) i va obrir un 
termini, que va finir el 26 de gener de 2012, perquè els 
grups parlamentaris hi poguessin formular observa cions.

Una vegada publicada la proposta d’acte legislatiu de 
la Unió Europea en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya núm. 224, del 16 de gener de 2012, i dins el 
termini establert per a la formulació d’observacions, es 
va presentar, amb número d’entrada al Registre General 
41436, un document del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (CiU).

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 
8/1994, el termini per a remetre el dictamen a les Corts 
Generals fineix el 7 de febrer de 2012.

C. Objecte de la consulta

L’objecte de la consulta és analitzar si la Proposta de re-
glament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
es crea el Fons d’asil i migració [COM (2011) 751 final] 
[2011/0366 (COD)] s’adequa al principi de subsidiarietat.

D. Competències de la Unió Europea que 
fonamenten el projecte d’acte legislatiu

El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es basa 
en les competències que estableixen l’article 3.2 del 
Tractat de la Unió Europea i els articles 67, 78.2, 79.2 
i 79.4 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Els dits articles disposen que les institucions de la Unió 
Europea poden establir polítiques en els àmbits d’asil, 
immigració, gestió de fluxos migratoris, tracte equitatiu 
dels nacionals de països tercers que resideixen legalment 
en els estats membres, lluita contra la immigració il·legal 
i tràfic d’éssers humans.

E. Competències afectades de la Generalitat 
de Catalunya

Les competències de la Generalitat de Catalunya afec-
tades pel projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea 
són les que deriven dels articles 138 i 166 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.
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En particular, l’article 138 de l’Estatut es refereix a les 
competències de la Generalitat en matèria d’acolliment 
de les persones immigrades, polítiques d’integració i 
promoció i integració de les persones retornades. Per la 
seva banda, l’article 166 estableix la competència de la 
Generalitat en matèria de serveis socials.

II. Observacions

La Llei de l’Estat 12/2009, del 30 d’octubre, de regula-
ció del dret d’asil i de la protecció subsidiària, en la dis-
posició addicional quarta, estableix que les comunitats 
autònomes, d’acord amb les seves competències en els 
àmbits sanitari, educatiu i social, gestionaran els serveis 
i programes específicament destinats a les persones sol-
licitants d’asil, en coordinació i cooperació amb l’Admi-
nistració general de l’Estat.

Atès que la competència sobre immigració que estableix 
l’article 138 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya s’ha 
d’interpretar d’acord amb la STC 31/2010, que sosté que 
el dit article no és inconstitucional si s’interpreta que el 
terme «immigració» no es correspon amb aquesta ma-
tèria constitucional (que és exclusiva de l’Estat en virtut 
de l’art. 149.1.2 CE), sinó amb altres sobre les quals la 
Generalitat sí que pot assumir competències: primera 
acollida i polítiques d’integració (educació, assistència 
social, sanitat, habitatge, cultura, etc.).

Atès que l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya estableix la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de serveis socials i que l’article 
14.3 de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva in-
tegració social, estableix que els estrangers, sigui quina 
sigui llur situació administrativa, tenen dret als serveis i 
prestacions socials bàsics.

La proposta de Reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es crea el Fons d’asil i migració sí que 
afecta les competències de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en el contingut dels programes de primera aco-
llida, a què fa referència l’article 15 de la Llei 10/2010, 
del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i 
de les retornades a Catalunya, s’estableix que aquests 
programes afecten matèries sobre les quals la Genera-
litat de Catalunya té competència exclusiva, com és el 
cas de salut, educació, serveis socials, cultura, entre d’al-
tres. Per aquest motiu cal una actuació coordinada amb 
l’Administració general de l’Estat, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 12/2009, del 30 d’octubre, de regulació del dret 
d’asil i de la protecció subsidiària.

Per tant, s’haurien d’establir 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 es-
tan articulant el Parlament Europeu i el Consell.

III. Conclusió

El Parlament de Catalunya, a la vista de la proposta le-
gislativa i de les observacions presentades, adopta l’a cord 
següent: 

La Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es crea el Fons d’asil i migració s’ade-
qua al principi de subsidiarietat, si bé s’han de tenir en 
compte en l’elaboració de la norma les observacions for-
mulades.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 418/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’organització d’un homenatge institu-
cional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’organització d’un homenatge institucional a Jaume 
Curbet (tram. 250-00552/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i pel Grup Parlamentari Socialista, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17075).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure, dins l’any 2012, una fórmula de reconei-
xement institucional de la trajectòria de Jaume Curbet 
per la seva contribució a l’impuls del model de policia 
de Catalunya.

b) Estudiar possibles fórmules de reconeixement perma-
nent de Jaume Curbet en el marc de les competències i 
les instal·lacions del Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 419/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació d’una unitat d’interlocució i 
mediació dins el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00568/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins 
del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00568/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 21025) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22175).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a crear, en el termini de 
quatre mesos, una unitat d’interlocució i mediació dins 
el Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de buscar vies de 
diàleg i prevenció en el tractament de conflictes i mobi-
litzacions socials.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 420/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’increment de les mesures d’investiga-
ció i vigilància dels grups d’extrema dreta, xe-
nòfobs o racistes
Tram. 250-00609/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment de les mesures d’investigació i vigilàn-
cia dels grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes (tram. 
250-00609/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 21026) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 22176).

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

Resolució

El Parlament insta el Departament d’Interior a: 

a) Incrementar les mesures d’investigació i vigilància 
amb relació a possibles activitats delictives dels grups 
d’extrema dreta, xenòfobs o racistes que actuen a Cata-
lunya.

b) Fer balanç, en el marc de la Comissió de Matèries Se-
cretes i Reservades, de les actuacions de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra amb relació a les acti-
vitats delictives dels grups d’extrema dreta, xenòfobs o 
racistes que actuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 421/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el canvi d’usos de l’antiga caser-
na de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Me-
diona
Tram. 250-00635/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil de Sant Quintí de Mediona (tram. 250-00635/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt Pe-
nedès) per a fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat perquè l’antiga caserna de la Guardia Civil 
d’aquesta població es pugui desafectar del seu ús públic 
actual i es pugui destinar a altres usos públics que deter-
mini l’Ajuntament, com ara esdevenir la seu de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal de l’Alt Penedès.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

13 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18



Resolució 422/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avalu-
ació i planificació de la Unitat de Mitjans Aeris 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00636/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de fe-
brer de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i 
planificació de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos 
d’Esquadra (tram. 250-00636/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 26044).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en 
el termini de quatre mesos, un pla de treball d’avaluació 
i planificació dels mitjans aeris del Departament d’Inte-
rior que, inclogui, entre altres actuacions: 

a) L’avaluació de la suficiència dels mitjans humans i 
materials, especialment dels aparells.

b) La previsió i el calendari de dotació dels mitjans ne-
cessaris per a acomplir les funcions que li son pròpies.

c) Mesures per a garantir la publicitat i la concurrència 
en condicions d’igualtat per a la incorporació d’agents 
dels Mossos d’Esquadra a la Unitat de Mitjans Aeris tant 
per a acomplir funcions de pilot com d’operador de vol.

d) La previsió i el calendari per a l’adjudicació dels con-
tractes pertinents.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 423/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 250-00637/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (tram. 250-00637/09), 

presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 26045).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en el marc de la formació 
que ofereix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) i, específicament, del curs de formació bàsica del 
Cos dels Mossos d’Esquadra, insta el Govern a: 

a) Valorar i modificar, si escau, el sistema d’avaluació 
de l’assignatura de tècniques d’autocontrol i d’actuació 
interpersonal i de la de pràctiques interdisciplinàries per 
tal d’incrementar l’objectivitat en l’avaluació i minvar la 
subjectivitat dels examinadors.

b) Revisar els procediments per a garantir que tots els 
alumnes, en termes generals, facin el mateix nombre 
de pràctiques, del mateix nivell i de la mateixa durada, 
i que les qualificacions de les pràctiques i la motivació 
d’aquestes puguin ésser conegudes pels alumnes, al final 
de cada sessió de pràctiques, si s’escau.

c) Valorar la possibilitat que les pràctiques puguin ésser 
gravades en vídeo i que, si calgués, es poguessin emprar 
en els processos de revisió de les qualificacions.

d) Revisar els protocols d’actuació en els supòsits en què 
un alumne o alumna pugui exposar a la direcció una 
pressió excessiva, un maltractament psicològic, o amb-
dues actituds, per part d’algun instructor o instructora, 
i introduir, si escau, modificacions per a millorar-ne la 
resposta, i avaluar-ne el tractament, atesos els casos que 
s’hagin pogut produir en el curs 2010-2011.

e) Avaluar i, si escau, introduir les millores necessàries 
d’actuació en els casos en què es comunica a l’alumne o 
alumna que no ha superat el curs, és a dir que se li dóna 
la qualificació de «no apte/a» i se li indica que ha de dei-
xar l’Institut.

f) Adoptar les mesures necessàries per a unificar i ho-
mogeneïtzar els criteris d’avaluació que segueixen els 
instructors i avaluar els que s’han seguit en el curs 2010-
2011.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 424/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de la seguretat dels usu-
aris del transport públic i sobre l’impuls de me-
sures per a fer més efectiu el procediment san-
cionador
Tram. 250-00638/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de fe-
brer de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el garantiment de la seguretat dels usuaris 
del transport públic i sobre l’impuls de mesures per a 
fer més efectiu el procediment sancionador (tram. 250-
00638/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incrementar el nombre d’agents dels Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a garantir la seguretat dels ciuta-
dans quan utilitzen transports públics: tren, metro, tram-
via i autobús.

b) Crear una divisió o unitat policial específica del Cos 
de Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat i el ci-
visme en els transports públics de Catalunya.

c) Incrementar la col·laboració entre els Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals en l’àmbit de la seguretat dels 
transports públics, impulsant, entre altres mesures, pa-
trulles mixtes entre ambdós cossos policials.

d) Impulsar les mesures legislatives i normatives neces-
sàries per a fer més efectiu el procediment sancionador 
en l’àmbit del transport, tant pel que fa a la imposició 
de sancions com al cobrament d’aquestes, amb la finali-
tat que les sancions siguin percebudes com a difícilment 
evitables.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 425/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb 
armilles antibala
Tram. 250-00750/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 14, 02.02.2012, DSPC-C 227

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 2 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb armilles 
antibala (tram. 250-00750/09), presentada pel Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
40375) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41652).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar ar-
milles antibala lleugeres als agents que en necessitin per 
raó del servei. L’adquisició i el lliurament de les armilles 
als agents s’ha d’iniciar aquest any 2012 i el procés ha de 
finir, en qualsevol cas, durant la novena legislatura.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

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 sobre els fons 
de capital de risc europeus
Tram. 295-00160/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu al Pro-
grama estadístic europeu 2013-2017
Tram. 295-00167/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix Horitzó 2020, programa marc de recer-
ca i innovació (2014-2020)
Tram. 295-00168/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
un sistema europeu de vigilància de fronte-
res (Eurosur)
Tram. 295-00170/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als rama-
ders de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00218/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 9, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 232).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria dels ajuts del Pla de concentració, inter-
cooperació i modernització de cooperatives 
per al 2011
Tram. 250-00386/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tin-
guda el 08.02.2012 (DSPC-C 232).

Proposta de resolució sobre el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúri-
es (Alt Empordà) per a traslladar el fons del 
Centre de Documentació del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca 
de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 9, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 232).
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
procés de diàleg amb els grups parlamen-
taris i els agents socials per a consensuar la 
política de seguretat
Tram. 250-00546/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la 
valoració de l’actuació del Departament d’In-
terior, del Cos de Mossos d’Esquadra i del 
moviment del 15-M
Tram. 250-00547/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un secretari o secretària de Seguretat del 
Departament d’Interior
Tram. 250-00548/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’intercanviador de l’Hospital General de 
Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 1 
de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 231).

Proposta de resolució sobre la declaració re-
lativa a la utilització del símbol CAT damunt la 
E de la matrícula i sobre l’aplicació d’aquest 
símbol a les matrícules dels cotxes oficials i 
de l’Administració
Tram. 250-00597/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre l’observança 
de la normativa vigent amb relació a la utilit-
zació del símbol CAT a les matrícules
Tram. 250-00600/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre les activitats 
militars al parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 231).

Proposta de resolució sobre la legislació 
aplicable per les companyies assegurado-
res de conreus i sobre les mesures per a 
compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tin-
guda el 08.02.2012 (DSPC-C 232).

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 35/IX, sobre l’execució de les 
obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00628/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 14, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 231).

Proposta de resolució sobre la responsabi-
litat de l’actuació dels Mossos d’Esquadra a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hos-
pitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 250-00673/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).
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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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 16, tinguda el 07.02.2012 
(DSPC-C 228).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 16, tinguda el 07.02.2012 
(DSPC-C 228).

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00722/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Proposta de resolució sobre els sistemes que 
regulen els controls de velocitat i la distància 
entre els senyals de limitació de velocitat
Tram. 250-00741/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 5, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 246)

En el BOPC 246, a la pàg. 33.

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

Cal incloure en la relació d’esmenes reservades per a de-
fensar en el Ple l’esmena següent, relativa a l’article 26: 

113 Esmena núm. 113
De supressió
GP Socialista (14)

De tot el text de l’article.

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 242)

En el BOPC 242, a la pàg. 34.

Títol o epígraf: A les signatures

On diu: 

«Santi Vila i Vicente, G. P. de Convergència i Unió; Joan 
Ferran i Serafini, G. P. Socialista; Santi Rodríguez i Ser-
ra, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats 
i Luis, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Carmel Mòdol i Bresolí, G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i Uriel Bertran Arrué, 
S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència»

Ha de dir: 

«Santi Vila i Vicente, G. P. de Convergència i Unió; Joan 
Ferran i Serafini, G. P. Socialista; Santi Rodríguez i Ser-
ra, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats 
i Luis, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i Uriel Bertran Arrué, S. P. de Solida-
ritat Catalana per la Independència»
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Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 44549).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.02.2012 al 10.02.2012).

Finiment del termini: 13.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2012.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 42465 i 42615 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42465)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei del sistema tarifari integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 202-00070/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42615)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat 

a la Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 202-00070/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 42466 i 42616 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42466)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei del codi ètic de la policia de Catalunya (tram. 202-
00071/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 42616)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei del codi ètic de la policia de Catalunya (tram. 202-
00071/09).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 42467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat (tram. 202-
00072/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex-
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 44662), 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 447078.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.02.2012 al 13.02.2012).

Finiment del termini: 14.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2012.

Proposició de llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacio-
nal de Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.02.2012 al 27.02.2012).

Finiment del termini: 28.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.02.2012 al 27.02.2012).

Finiment del termini: 28.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 41658 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 08.02.2012

Esmenes presentades pel GP de Convergència i Unió 
(reg. 41658)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a seguir treballant en l’elaboració d’una norma 
legal per combatre les principals formes de discriminació 
i promoure la igualtat.»
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Proposta de resolució sobre la decisió de 
tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 40775).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

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

Esmenes presentades
Reg. 42843 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42843)

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

1. Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries i les ne-
cessitats territorials ho permeten, els tràmits per a con-
certar places en el Centre de Dia del Municipi de Pinell 
de Brai (Terra Alta) per tal de fer un Centre de Dia Rural 
que sigui operatiu el 2013.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició al punt 2
GP de Convergència i Unió (2)

2. Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries i les ne-
cessitats territorials ho permeten, els tràmits per a con-
certar places per un futur Centre de Nit a la Residència 
de Gent Gran construïda per l’Ajuntament de Pinell de 
Brai (Terra Alta) que sigui operatiu el 2013.»

Proposta de resolució sobre el compliment de 
la recomanació inclosa en l’Informe de l’Auto-
ritat Catalana de Prevenció de la Tortura, del 
Síndic de Greuges, d’instal·lar sistemes de vi-
deovigilància dins els furgons policials per al 
trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’atorgament de 
la subvenció a l’Ajuntament de Portbou per a 
acabar les obres de l’Espai Memorial Walter 
Benjamin i sobre la presentació d’un pla de 
finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’uni-
tats dels Mossos d’Esquadra especialitza-
des en la lluita contra la corrupció, el frau ur-
banístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la l’atenció als 
adolescents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la priorització 
pressupostària dels programes contra la vi-
olència masclista
Tram. 250-00811/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la compatibili-
tat dels càrrecs que ocupa Josep Prat i Do-
mènech, president del Consell d’Administra-
ció de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’autobús nocturn entre Vilafran-
ca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Bar-
celona
Tram. 250-00813/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’estudi de fór-
mules per a l’abaratiment dels títols de trans-
port públic i sobre la renegociació de l’apor-
tació estatal al transport públic de Catalunya
Tram. 250-00816/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la freqüència de pas a l’estació de Renfe de 
Viladecans
Tram. 250-00817/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat en el transport públic de Bar-
celona
Tram. 250-00818/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb els sectors de l’economia social i coo-
perativa
Tram. 250-00820/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre les obres de mi-
llorament del tram entre Masllorenç i el Ven-
drell de la carretera C-55
Tram. 250-00821/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la planta de transferència de residus ur-
bans del Vendrell
Tram. 250-00823/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un segon habitatge en les explotacions 
agràries de dimensió reduïda
Tram. 250-00824/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute als ajuntaments en concepte de sub-
vencions per a ensenyament i sobre l’assig-
nació dels recursos per a les llars d’infants
Tram. 250-00826/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del suport a l’Espai Memorial Walter Benja-
min, de Portbou
Tram. 250-00830/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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 habituals
Tram. 250-00836/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la planificació 
del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Po-
bla de Segur i la coordinació amb els horaris 
d’autobús
Tram. 250-00837/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció per a informar del canvi del model 
de pagament aplicat durant l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya per a lluitar contra l’estigmatitza-
ció dels col·lectius desfavorits
Tram. 250-00839/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la transparèn-
cia en el sistema de gestió de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 250-00840/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la gestió inte-
gral de les polítiques d’inclusió social i in-
serció laboral
Tram. 250-00841/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el millora-
ment dels mecanismes de coordinació dels 
agents que intervenen en la gestió de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la renda mínima d’inserció i la represa del 
diàleg per a reformar-la
Tram. 250-00843/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la consulta te-
lemàtica dels expedients personals del sis-
tema català de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la transparència en el sistema català de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència
Tram. 250-00845/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció a les persones afectades per 
un infart a l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-00846/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del servei d’urgències de la unitat de cardio-
logia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00847/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi d’impacte de les antenes a Vi-
ladecans
Tram. 250-00848/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Justícia
Tram. 250-00849/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 250-00851/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat als departa-
ments de Presidència i de Governació i Re-
lacions Institucionals
Tram. 250-00853/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Interior
Tram. 250-00856/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Cultura
Tram. 250-00858/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Salut
Tram. 250-00859/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels trens de les lí-
nies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la 
Pobla de Segur i la combinació dels hora-
ris d’aquestes línies amb els trens regionals 
i Avant a Barcelona
Tram. 250-00860/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el nou sorteig 
per a l’assignació dels pisos amb protecció 
oficial de Banyoles que no han estat finalment 
ocupats i sobre l’ampliació de l’oferta d’habi-
tatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la no-autoritza-
ció de l’emplaçament d’un abocador de resi-
dus d’ecoparcs a la zona de la Vinya del Tot, 
a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, 
Balaguer i la Pobla de Segur i la implemen-
tació de mesures per a fomentar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vi-
lafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Ano-
ia i la creació d’una taula de treball sobre el 
transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-00865/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Consell de Ministres relatiu a la 
constitució del Consell Rector de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la negociació 
per al traspàs efectiu i total dels recursos de-
rivats del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per a finalitats socials
Tram. 250-00867/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de protocols d’adaptació i activitats extra-
escolars per a estudiants superdotats en 
centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència del servei ferroviari entre 
Lleida i la Pobla de Segur i sobre l’elabora-
ció d’un pla de millorament d’aquesta línia
Tram. 250-00869/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de primer d’ESO i la 
creació d’una nova línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar 
dels barons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.02.2012 al 22.02.2012).

Finiment del termini: 23.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta de resolució sobre la potenciació i el 
millorament de la línia ferroviària entre Figue-
res, Portbou i Cervera de la Marenda, el man-
teniment de l’estació central de Figueres i el 
soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la 
recuperació dels descomptes als usuaris de 
la línia entre Cervera de la Marenda i Girona
Tram. 250-00872/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 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 línia de tren entre Figueres-Portbou-Cervera de la 
Marenda és un transport públic que s’ha de potenciar per 
millorar la mobilitat de la ciutadania d’aquest territori. 
Aquesta línia és vital per a la mobilitat dels pobles de la 
Mar d’Amunt (Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva i 
Selva de Mar), pels pobles situats entre Figueres i Girona 
(una vintena) i per a la comunicació amb els pobles del 
Rosselló fins a la seva capital, Perpinyà.

També és necessari el manteniment de l’estació de Fi-
gueres del tren convencional al centre de la ciutat. 
Aquesta estació és un punt de trobada de tots els usuaris 
del tren de l’Alt Empordà, serveix de punt d’entrada dels 
usuaris-turistes que utilitzen el transport públic i benefi-
cia el comerç de proximitat. El manteniment de l’estació 
faria necessari el soterrament d’una part del trajecte.

Aquestes propostes han estat reivindicades per entitats i 
institucions de l’Empordà però que fins ara no han tingut 
una resposta positiva de l’Ajuntament de Figueres ni del 
Govern de la Generalitat, com ho demostra el posiciona-
ment en contra del grup de CiU a la Resolució 392/09, pre-
sentada pel grup Parlamentari d’ICV-EUiA, a la comissió 
de Territori i Sostenibilitat el 14 de setembre de 2011.

La situació econòmica i la pressió popular ha fet canviar 
alguns posicionaments. El Govern de l’Estat espanyol mai 
s’ha compromès ha construir la variant ferroviària nord, 
sense la qual és inviable el projecte de l’estació intermodal 
de Vilafant. Tampoc s’ha signat el conveni amb l’Ajunta-
ment de Figueres de cessió del terrenys de l’actual estació 
al centre de Figueres, les plusvàlues del qual servirien per 
pagar les despeses de trasllat de l’estació a Vilafant.

L’ajuntament de Figueres i la Generalitat han elaborat un 
nou estudi per soterrar les vies del tren convencional al seu 
pas pel centre de Figueres. El soterrament de les vies al 
centre de la ciutat són vitals per fomentar l’economia local.
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La línia de Portbou pot ser una eina bàsica per garantir la 
mobilitat comarcal, les relacions econòmiques, socials, 
culturals i educatives a banda i banda de la frontera i la 
potenciació del turisme transfronterer sostenible.

Per això no s’entén que el Govern de la Generalitat hagi 
apujat el preu del bitllet d’aquesta línia un 30% i hagi 
suprimit els descomptes pels bitllets d’anada i tornada i 
per la mainada.

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

Proposta de resolució

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

1. Potenciar i millorar la línia de tren Figueres-Portbou-
Cervera de la Marenda, creant un servei de tren lleuger 
coordinat amb les connexions internacionals i amb el 
sistema de rodalies de les comarques gironines.

2. Mantenir l’estació central de Figueres de la línia con-
vencional i soterrar les vies al seu pas per la ciutat.

3. Anular la pujada de preus del bitllet i retornar als des-
comptes eliminats de la línia de tren entre Cervera de la 
Marenda-Portbou-Figueres-Girona.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’aportació per 
part de l’Institut Català de Finances dels re-
cursos econòmics necessaris perquè els 
afectats per la manca de liquiditat de la sec-
ció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de 
l’Aldea recuperin els estalvis
Tram. 250-00873/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura.

Exposició de motius

Atès que la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea 
va presentar pre concurs de creditors el passat més de 
desembre, impedint l’accés als seus diners als imposi-
tors, creant una situació que ha produït un gran impacte 

al municipi, en un poble de 4.300 habitants, on moltes 
famílies tenen un compte a la secció de crèdit local.

Atès què el govern va presentar un pla per tal que els 
afectats recuperessin els seus estalvis, i de moment, s’ha 
aturat el segon cobrament que, segons el calendari inici-
al de pagaments, es preveia per aquest primer trimestre 
de 2012 i que pel cobrament dels dipòsits a termini cal-
drà esperar a tenir un pla de viabilitat de la cooperativa 
que es presentarà el 31 de març.

Donat que actualment ja s’han pogut liquidar 750 dipò-
sits corresponents als comptes a la vista però no els 4’2 
milions què estan en dipòsits a termini.

Atès què la Generalitat diu què no podrà garantir la re-
cuperació d’aquests estalvis en els dipòsits a termini al 
segon trimestre del 2012 tal i com s’havia compromès i 
admet que no hi ha calendari.

Donat que actualment hi ha 108 cooperatives catalanes 
amb secció de crèdit, que aglutinen dipòsits per un im-
port superior als 678 milions d’euros a les quals seria bo 
enviar un missatge tranquil·litzador 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que l’Ins-
titut Català de Finances destini els recursos econòmics 
necessaris per atendre les necessitats de liquiditat de la 
Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre) permetent que els 400 afectats puguin re-
cuperar els seus estalvis, a partir del segon trimestre del 
2012 tal i com es va acordar en el Pla presentat pel Go-
vern al desembre de 2011.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la subscripció 
de participacions preferents i altres pro-
ductes financers de risc i sobre les accions 
i mesures dirigides a les entitats financeres 
que en comercialitzen
Tram. 250-00874/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Josep Vendrell Gardeñes, 
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 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

La Directiva 2004/39/CE relativa als mercats d’instru-
ments financers (MiFID); la Directiva 2006/73/CE rela-
tiva als requisits organitzatius i les condicions de funcio-
nament de les empreses d’inversió; i la Directiva 2006/49/
CE sobre l’adequació del capital de les empreses d’inver-
sió i les entitats de crèdit, van ser incorporades a l’ordena-
ment jurídic espanyol per la Ley 47/2007, de 19 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.

Aquests canvis legals, entre d’altres coses, pretenien 
protegir els petits inversors davant productes financers 
complexos, que en la majoria dels casos coincidien amb 
els d’elevat risc. En concret, el Títol VII de Normes de 
Conducta, estableix en el seu Capítol I de Normes de 
Conducta aplicables als qui presten serveis d’inversió, 
estableix que «Les entitats que presten serveis d’inversió 
hauran de comportar-se amb diligència i transparència 
en interès dels seus clients, tenint cura dels esmentats in-
teressos com si fossin propis, i, en particular, observant 
les normes establertes en aquest capítol». Més endavant 
s’esmenta que «les entitats que presten serveis d’inversió 
hauran de mantenir, en tot moment, adequadament in-
formats als seus clients» i que «tota informació dirigida 
als clients, inclosa la de caràcter publicitari, haurà de ser 
imparcial, clara i no enganyosa. Les comunicacions pu-
blicitàries hauran de ser identificables amb claredat com 
a tals.» La pròpia llei preveu que sigui la Comissió Naci-
onal del Mercat de Valors (CNMV) qui s’encarregui de 
«en aquells casos en què es detecti que el seu contingut 
no s’ajusta a allò disposat anteriorment o no és adequat a 
la naturalesa o al conjunt d’activitats que l’entitat o grup 
desenvolupa, la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
podrà requerir-li per a que incorpori al reglament quan-
tes modificacions o addicions jutgi necessàries».

A l’Estat espanyol aquests productes derivats complexos 
i d’elevat risc, com és el cas de les participacions prefe-
rents, s’han ofert a usuaris que mostraven en els test de 
conveniència un profund desconeixement dels productes 
financers, així com la seva voluntat de no adquirir pro-
ductes amb risc.

Segons el full informatiu de la CNMV adreçat als in-
versors, es definia les participacions preferents com un 
«Instrument complex i de risc elevat». A més, en referèn-
cia al procés de comercialització, explicava a l’inversor 
que «la seva entitat s’assegurarà que el producte és ade-
quat als seus coneixements i experiència prèvia per valo-
rar correctament la seva naturalesa i riscos. És el test de 
conveniència».

Malgrat això, diverses entitats financeres van ometre 
informació i van oferir massivament les Participacions 
als seus clients assegurant-los que era un producte sen-
se risc, garantit i que tindria disponibilitat immediata 
de liquidesa en cas de necessitar-la. Ni la CNMV ni el 
Banc d’Espanya va supervisar que les entitats oferissin 
productes adequats als test requerits per la MiFID.

Després dels canvis en la regulació del sistema financer 
introduïts pel pacte internacional normatiu International 

regulatory framework for banks –conegut popularment 
como Basilea III– les participacions preferents, entre al-
tres productes financers com el deute subordinat o les 
cèdules hipotecàries, no podran continuar sent produc-
tes de mercats tancats. Fins ara, quan el client necessi-
tava la disponibilitat, la pròpia entitat oferia les parti-
cipacions a un altre client. Ara, aquestes participacions 
hauran d’anar a un mercat secundari obert, sotmeses per 
tant a la més que probable pèrdua del seu valor nominal. 
Malgrat tot, la pròpia entitat pot fer-se càrrec de garantir 
el capital inicial del client, assumint en el seu cas las pèr-
dues que es poguessin derivar del canvi de mercat.

La realitat és que algunes entitats no se’n volen fer càr-
rec. Per exemple, Caixabank ofereix als clients un canvi 
de les participacions preferents per un 70% en deute su-
bordinat a 10 anys i un 30% en obligacions convertibles 
en accions (el 15% al juliol de 2012 l’altre 15% al juliol 
de 2013). Les persones que estan firmant aquest inter-
canvi ho fan davant la falta d’una opció que permeti la 
recuperació immediata del capital inicial i per por a per-
dre el total de l’esmentat capital. A més, d’acord amb la 
normativa MIFID, en el nou contracte s’ha de respondre 
al qüestionari d’avaluació de la conveniència, havent-se 
observat que en ocasions el qüestionari ha estat omplert 
prèviament, oferint un perfil d’alt coneixement del funci-
onament dels productes financers.

A l’altre extrem, algunes entitats han ofert el canvi de 
les participacions per accions al 100% del valor nominal 
inicial.

Això suposa que milers de clients minoristes –estalvia-
dors que pretenien dipositar les seves rendes del treball 
en la majoria de casos– poden perdre quantitats substan-
cials dels seus estalvis, fruit de l’opacitat i informació 
deficient oferta per las entitats financeres que comerci-
alitzaven les participacions preferents. Els seus perfils 
d’inversors definits pels test de conveniència, mostraven 
un profund desconeixement dels productes financers, 
una total falta d’experiència en el sector i la seva volun-
tat de contractar un producte que no posés en perill el 
capital inicial. La població afectada podria ser d’unes 
500.000 persones.

A la vista dels fets, queda clar que les entitats van oferir 
productes que en absolut interessaven als inversors, que 
a més desconeixen la seva naturalesa. Queda clar, per 
tant, que les entitats no van respectar els requeriments 
legals exigits per a la comercialització de participacions 
preferents i que la CNMV no va realitzar cap control, o 
ho va fer molt deficientment.

Aquest nou episodio escandalós, se suma a la reitera-
dament denunciada opacitat i conductes abusives de la 
banca espanyola. Al 2010, la Comissària Maglena Ku-
neva presentava l’estudi «On the follow up in retail fi-
nancial services to the consumer markets scoreboard». 
Aquí es van evidenciar els abusius preus i la manca de 
transparència de les comissions per serveis financers que 
aplica la banca española. Al setembre de 2011, el comis-
sari Michel Barnier, va criticar Espanya i Itàlia per les 
comissions, però també per la manca de claredat, va dir 
sentir-se «molt decebut» i va donar dos mesos de ter-
mini als Governs per a que regulessin la informació i 
la quantitat de les comissions, abans que ell prengués la 
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iniciativa legislativa. El termini va acabar, i evidentment 
el govern no va portar a terme cap iniciativa legislativa 
al respecte, ni tenen intenció de portar-la a terme en els 
pròxims mesos a la vista de la seva agenda política.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que: 

1. Coordini amb la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV) la revisió exhaustiva de tots els test de 
conveniència, amb la finalitat que el contracte de subs-
cripció de participacions preferents, o de qualsevol altre 
producte financer de risc, quedi sense efectes legals, en 
el cas que no fossin un producte adequat al perfil de co-
neixement de productes financers de la persona contrac-
tant o que no s’adeqüés als riscos que manifestava estar 
disposat a assumir.

2. Garanteixi que la CNMV realitzi en el futur correc-
tament les seves funcions previstes per la Llei en allò 
relatiu a la comercialització a minoristes.

3. Desenvolupi totes aquelles mesures necessàries per tal 
que les entitats financeres deixin d’ignorar sistemàtica-
ment les Normes de Conducta previstes en el Títol VII de 
la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

4. Coordini amb el Banc d’Espanya totes les accions 
necessàries perquè es garanteixi la devolució del capi-
tal inicial de totes aquelles persones que van subscriure 
participacions preferents, havent manifestat un perfil in-
versor de baixa tolerància al risc.

5. Porti a terme les sancions corresponents a les Entitats 
Financeres que van vulnerar la llei ignorant els requisits 
legals per a la comercialització de determinats produc-
tes financers de risc, com és el cas de les participacions 
preferents.

6. Presenti, durant el pròxim període de sessions, davant 
el Congrés dels Diputats un projecte de llei de transpa-
rència i qualitat en la comercialització dels productes fi-
nancers, a l’objecte d’acabar amb els abusos i l’opacitat 
de la banca espanyola i en compliment dels reiterats re-
queriments de la Comissió Europea ignorats fins ara pels 
successius governs.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Joan Herrera Torres Josep Vendrell Gardeñes
President GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Programa de desenvolupament rural 2007-
2013 i de les directives de benestar animal
Tram. 250-00875/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

Exposició de motius

Les directives europees de benestar animal aplicables a 
les gallines ponedores (Directiva 1999/74/CE) i al bes-
tiar porcí (directives 2001/88/CE i 2001/93/CE) obli-
guen a les explotacions ramaderes a adequar-se a unes 
disposicions mínimes de benestar animal que impliquen 
canvis importants en el disseny de les instal·lacions, en 
el tipus de maneig i exigeixen un augment de la super-
fície mínima per animal. El termini per a l’adequació a 
la normativa de benestar animal en el cas de les gallines 
ponedores es va acabar el 31 de desembre de 2011 i, en el 
cas del porcí, finalitza el 31 de desembre de 2012

El projecte de pressupostos de 2012 no preveu que el Go-
vern català hagi de fer efectiva l’aportació íntegra que li 
correspon segons el que preveu el Programa de Desen-
volupament Rural (PDR) de Catalunya posant en perill 
l’aportació de la resta d’administracions. D’aquesta ma-
nera, incompleix també els compromisos del President 
de la Generalitat en el seu discurs d’investidura en els 
quals assumia els acords ratificats de forma unànime del 
ple del Parlament de Catalunya en el debat monogràfic 
sobre el món agrari del 14 d’abril de 2010.

Davant de les dificultats econòmiques que tenen els ra-
maders catalans per adequar les granges de gallines po-
nedores i de porcí a les normes europees que estableixen 
la superfície que necessita cada animal i que pot suposar 
un increment d’entre un 20 i un 30% de la superfície ac-
tual de les granges.

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

Proposta de resolució

1. A destinar els recursos necessaris per du a terme les 
mesures d’adaptació a les noves normatives europees, 
complint les previsions del Programa de Desenvolupa-
ment Rural (PDR) 2007-2013, que es cofinança també 
amb recursos europeus i estatals.
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2. A elaborar el Pla Sectorial agrari per cercar les possi-
bles solucions urbanístiques que en cada cas facin possi-
ble l’acompliment de les directives de benestar animal.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la licitació de 
les obres del CEIP Sant Iscle de Vidreres, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

La construcció del nou CEIP Sant Iscle de Vidreres (la 
Selva) és una llarga reivindicació de la comunicat educa-
tiva, dels pares i mares, i de l’Ajuntament del municipi.

L’actual edifici que ocupa el CEIP Sant Iscle pateix 
sobresaturació i presenta deficiències estructurals que 
poden provocar problemes de seguretat, una situació re-
coneguda per totes les parts i que justifica sobradament 
la necessitat de prioritzar la construcció del nou equipa-
ment.

De fet, les obres estaven projectades i previstes per a 
realitzar-se abans de l’any 2012, per això l’Ajuntament 
ha realitzat obres d’urbanització, per valor de 272.564 
euros, de la zona d’equipaments públics on s’ha de cons-
truir la nova escola.

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 Genera-
litat a licitar, en el tercer trimestre d’enguany, les obres 
per a la construcció del nou CEIP Sant Iscle de Vidreres.

Palau del Parlament, 31 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 creació d’una 
base de dades per a avaluar l’avenç del cine-
ma en català
Tram. 250-00877/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

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 sobre la creació d’una base de 
dades per avaluar l’avenç del cinema en català, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cine-
ma de Catalunya va representar, en el seu moment, un 
avenç històric en allò que fa referència al futur de la in-
dústria cinematogràfica al nostre país. El projecte de llei 
va aconseguir un ampli suport polític, amb més del 90% 
de la cambra catalana.

L’altra virtualitat era, lògicament, el contingut i l’ambi-
ció de la llei. En allò que fa referència al cinema en cata-
là, l’article 18 defineix un escenari de progressivitat fins 
arribar a la paritat absoluta. Textualment, diu: «Quan 
s’estreni a Catalunya una obra cinematogràfica doblada 
o subtitulada amb més d’una còpia, les empreses distri-
buïdores tenen l’obligació de distribuir el cinquanta per 
cent de totes les còpies analògiques en versió en llengua 
catalana. Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el 
còmput de les còpies distribuïdes en versió doblada com 
en el de les còpies distribuïdes en versió subtitulada. Les 
empreses distribuïdores han de garantir aquest equilibri 
lingüístic en la distribució de cinema atenent a criteris 
de població, territori i presència en pantalla, que s’han 
de desplegar per reglament. Quan el suport sigui digi-
tal, totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat 
l’accés lingüístic en català. En l’exhibició d’aquestes cò-
pies, les empreses exhibidores tenen l’obligació d’exhi-
bir el 50% de projeccions de l’obra en versió en llengua 
catalana atenent a criteris de població, territori, horari i 
taquillatge, que s’han de computar anualment i que s’han 
de desplegar per reglament. Aquesta obligació s’ha de 
respectar tant en el còmput de les projeccions exhibides 
en versió doblada com en el de les projeccions exhibides 
en versió subtitulada. Les empreses distribuïdores i les 
empreses exhibidores també han de garantir l’equilibri 
entre català i castellà en la publicitat que facin de les 
obres cinematogràfiques afectades per aquest article».

El 26 de setembre passat, el Departament de Cultura i 
Llengua va presentar un acord amb el Gremi d’Empresa-
ris del Cinema i FEDICINE amb l’objectiu d’impulsar el 
cinema en català. L’acord utilitza el procés de concerta-
ció previst per la llei del cinema; però, al mateix temps, 
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planteja una sèrie de dubtes que només es podran resol-
dre si disposem de mecanismes transparents per avaluar 
el compliment dels objectius de la llei. Instruments, d’al-
tra banda, que en permetin una avaluació per part dels 
partit polítics i el conjunt de la ciutadania.

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. Crear una base de dades actualitzada permanentment 
o, com a mínim, una memòria trimestral, publicitada a 
través del portal web del Departament de Cultura i Llen-
gua, que permeti avaluar el grau de compliment de la 
Llei 2/2010, del 7 de juliol, del cinema de Catalunya.

2. Concretar, prèviament, les dades que apareixeran en 
aquesta base de dades i/o memòria i que seran, com a 
mínim, les xifres absolutes, desglossat per pel·lícules, 
còpies i sales de projecció, de les còpies de cadascuna 
de les pel·lícules que es projectin en qualsevol cinema de 
Catalunya a partir de l’1 de gener de 2012, desglossant 
les que siguin en versió original i/o doblada en català i 
castellà, el període de projecció de cadascuna d’aques-
tes, així com els resultats de públic de cada títol, còpia i 
projecció.

Palau del Parlament, 31 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 l’accés al cas-
tell de Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes 
masies de Sant Pere Sallavinera
Tram. 250-00878/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El castell de Boixadors es troba en un complex monu-
ment medieval al municipi de Sant Pere Sallavinera, a 
l’Anoia, restaurat parcialment per la Diputació de Barce-
lona i que compta amb un programa de visites guiades 
amb bona acollida.

L’accés al castell es fa per un camí que alhora dóna accés 
a diverses masies i a l’aeròdrom (que s’utilitza en ocasi-
ons per a tasques d’extinció d’incendis i per a fumiga-
cions forestals), que s’havia previst de revestir amb una 
capa asfàltica de 8 cm amb una subvenció del Departa-
ment d’Agricultura, però que finalment es va fer amb un 
rec asfàltic d’1 cm. Cada any per raons de climatologia 
i de desgast pel pas l’Ajuntament ha de fer tasques de 
manteniment que tenen un cost d’uns 24.000 euros i el 
camí tant al castell com a les masies no està en bones 
condicions i en dificulta l’accés.

Per tal de resoldre definitivament el problema de la poca 
eficiència del revestiment en comparació amb els costos 
de manteniment l’Ajuntament ha encarregat un projecte 
per asfaltar-lo i arranjar-lo definitivament, pressupostat 
en 570.261,74 euros.

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 a consensuar 
amb l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera (Anoia) un 
ajut, si cal amb la intervenció i aportació dels diversos 
departaments i institucions concernides i de manera 
plurianual, per tal de resoldre definitivament l’asfaltatge 
i adequació de l’accés al castell de Boixadors, a l’aerò-
drom i a diverses masies.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la restauració i 
la posada en funcionament de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de Terrafor-
tuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

D’acord amb les previsions contingudes en el Programa 
de sanejament d’aigües residuals de Catalunya (PSARU) 
de l’any 2005 s’han licitat i construït diferents depurado-

13 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 44



res d’aigües residuals que es preveien en funcionament 
una vegada finalitzades.

Entre aquestes infraestructures de tractament d’aigua 
residuals hi trobem l’estació depuradora (EDAR) de 
Terrafortuna, al terme municipal de Vidreres, totalment 
construïda des de fa més d’un any, que no ha entrat en 
funcionament i que ja ha patit destrosses i robatoris a 
causa del seu abandonament.

Una altra depuradora al mateix terme municipal que no 
s’ha finalitzat és la de la urbanització la Goba, amb les 
obres iniciades però no finalitzades.

La deixadesa del Govern en la posada en funcionament 
d’aquestes instal·lacions, a banda de les pèrdues econò-
miques que suposen els robatoris i destrosses, suposa 
retardar innecessàriament l’aplicació de les mesures de 
sanejament de les aigües residuals que han de venir a 
solucionar.

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: 

1. A restaurar les instal·lacions i posar en funcionament, 
amb caràcter immediat, l’EDAR de Terrafortuna.

2. A donar continuïtat a les obres de l’EDAR de la Goba 
per a posar-la en funcionament el més aviat possible.

Palau del Parlament, 31 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 posada en 
funcionament de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Massanes
Tram. 250-00880/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió Territori i Sotenibilitat.

Exposició de motius

D’acord amb les previsions contingudes en el Programa 
de sanejament d’aigües residuals de Catalunya (PSARU) 
de l’any 2005 s’han licitat i construït diferents depurado-

res d’aigües residuals que es preveien en funcionament 
una vegada finalitzades.

Entre aquestes infraestructures de tractament d’aigua re-
siduals hi trobem l’estació depuradora (EDAR) i els col-
lectors de Massanes i la de la urbanització de Riuclar, 
en el mateix terme municipal, totalment construïdes i en 
condicions d’entrar en funcionament.

La no posada en marxa d’aquestes depuradores està cau-
sant un perjudici a l’Ajuntament de Massanes atès que 
actualment recullen les aigües residuals en una fosa sèp-
tica municipal que ha quedat obsoleta i que presenta pe-
rill d’abocament a la llera pública.

A banda, la no posada en funcionament suposa retardar 
innecessàriament l’aplicació de les mesures de saneja-
ment de les aigües residuals que han de venir a solucio-
nar, d’acord amb el que es va planejar en el seu moment.

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 posar en funcionament immediat les depuradores 
d’aigües residuals del municipi de Massanes.

Palau del Parlament, 31 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 recuperació 
de la qualitat dels serveis sanitaris a la Sel-
va marítima
Tram. 250-00881/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la recuperació de 
la qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les retallades en la sanitat pública posades en pràctica pel 
Govern de la Generalitat han agreujat especialment la qua-
litat dels serveis sanitaris a la zona de la Selva marítima.

En concret, tal com denuncia la Plataforma Ciutadana 
de Blanes, s’han traslladat serveis que fins ara es realit-
zaven a l’hospital comarcal a altres centres hospitalaris, 

Fascicle segon
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s’han eliminat serveis de transport sanitari i s’han elimi-
nat serveis d’urgència nocturna en els CAPs de la zona.

L’efecte de tot plegat han estat retards en proves i en 
l’inici de tractaments, desplaçaments innecessaris a al-
tres poblacions, l’augment de llistes i de les hores d’es-
pera en els serveis d’urgència, com també deficiències 
en l’assistència per saturació de serveis i falta d’especi-
alistes en les àrees de pediatria, ginecologia, llevadores, 
cirurgia i traumatologia.

La problemàtica creada per les mesures del Govern inci-
deix clarament en la preocupació dels usuaris d’aquesta 
àrea i en la qualitat i eficiència amb que se’ls atenen les 
necessitats, com constata el volum d’usuaris signants del 
document contra les retallades.

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. Restituir de manera immediata els serveis sanitaris 
especialitzats que s’han eliminat a la Selva marítima, re-
cuperant per a l’hospital comarcal de blanes els serveis 
de ginecologia i obstetrícia, traumatologia i cirurgia de 
guàrdia a urgències.

2. Incrementar el transport sanitari a la zona i ampliar 
els CAPS amb serveis d’atenció d’urgències nocturnes.

Palau del Parlament, 31 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 violència 
masclista
Tram. 250-00882/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la violència mas-
clista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

Les dades sobre dones mortes per violència masclista a 
Catalunya durant el mes de gener son molt preocupants, 
suposa pràcticament la totalitat dels casos que va ha-
ver-hi l’any 2011.

Davant d’aquesta situació esgarrifosa i alarmant, cal em-
prendre mesures urgents per trencar aquesta tendència 
i donar un impuls decidit per fer front a l’abordatge de 
qualsevol forma de violència contra les dones.

El Govern de la Generalitat disposa de Serveis i Re-
cursos per l’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista, i de la línia d’atenció a les dones 900900120, 
davant de les dades tant negatives registrades a Catalu-
nya el mes de gener, es necessari que s’emprenguin me-
sures extraordinàries de difusió del telèfon d’atenció a 
les dones, i que es doni prioritat al desplegament de la 
Xarxa de Serveis i Recursos d’atenció a les dones, amb 
col·laboració amb l’administració local, per tal que totes 
aquelles dones que ho necessitin tinguin facilitats per 
accedir-hi.

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. Tornar a posar en marxa el programa «talla amb els 
mal rotllos», programa de prevenció contra la violència 
de gènere entre els joves

2. Fer una companya de difusió del telèfon 900.900.120, 
d’atenció a les dones 

3. Desplegar íntegrament la Llei dels dret de les dones a 
eradicar la violència masclista

4. Restaurar de manera immediata el programa de segu-
retat Contra la Violència Masclista

5. Convocar immediatament la Comissió Nacional per a 
una intervenció Coordinada contra la Violència Masclis-
ta, i els Circuits Territorials d’aquelles zones on ha mort 
una dona víctima de violència masclista 

Palau del Parlament, 31 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 represa de 
les obres de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
Tram. 250-00883/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

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.
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Exposició de motius

En el darrer debat sobre l’orientació política general del 
Govern es va aprovar la resolució 275/IX. Dins d’aquesta 
resolució es va aprovar el text següent: 

«184

»El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar 
les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) a Terrassa i Sabadell i a la resta de la 
xarxa i completar les obres de millorament de l’estació 
del passeig de Gràcia.»

El passat 25 de gener, el conseller de Territori i soste-
nibilitat va evidenciar que no donaria compliment al 
mandat parlamentari anunciant l’aturada temporal de les 
dues obres, el que fa d’impossible compliment el calen-
dari previst inicialment i que va en sentit contrari a la 
resolució aprovada per la majoria d’aquesta Cambra.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Reprendre immediatament les obres del perllonga-
ments dels Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa.

2. Complir el calendari previst per a l’execució del per-
llongament dels Ferrocarrils del a Generalitat de Catalu-
nya a Terrassa.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’acabament 
de les obres de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

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

El passat 25 de gener, el conseller de Territori i Soste-
nibilitat va anunciar al Parlament de Catalunya la para-
lització de les obres de perllongament dels FGC a Saba-

dell. Aquesta decisió constitueix un dels incompliments 
territorials més importants en matèria d’obra pública a 
Catalunya, iniciada el mes de març de l’any 2008 i con-
signada pressupostàriament pel Govern de la Generalitat 
mitjançant l’aplicació de sistemes de finançament extra 
pressupostari.

L’obra va ser programada amb una previsió d’execució 
de 4 anys, termini que el Govern actual pràcticament ha-
via doblat pel que fa a l’obra, fixant la seva posada en 
funcionament a partir de l’any 2015.En el decurs de la 
sessió del 25 de gener, al Parlament, el conseller Recoder 
no es va manifestar sobre la data de finalització de les 
obres, de manera definitiva. 

Ell passat divendres 27 de gener es va produir la declara-
ció de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell 
sobre l’aturada de les obres de perllongament dels Ferro-
carrils de la Generalitat al seu pas per Sabadell que diu 
el següent: 

Arran de l’anunci fet aquest dimecres pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya que les obres de perllongament 
dels Ferrocarrils al seu pas per Sabadell s’aturaven per 
tal de buscar un nou sistema de finançament,

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell, pre-
sidida per l’Alcalde,

Manifesta: 

1. L’aturada de les obres per part de la Generalitat és in-
acceptable per Sabadell. Un anunci no esperat i no com-
partit per la ciutat.

2. Traslladem a tots els sabadellencs i sabadellenques el 
compromís de tots els grups municipals de treballar per 
aconseguir que aquesta aturada sigui el més curta pos-
sible.

3. Instem a la Generalitat que garanteixi, tal i com ha 
anunciat, que es mantindrà el calendari previst d’acaba-
ment de l’obra, és a dir, l’any 2015.

4. Demanem a la Generalitat que mantingui en tot mo-
ment informat a l’Ajuntament de l’evolució del calenda-
ri i de l’estat del finançament, en el si de la Comissió 
tècnica acordada pel conseller Lluís Recoder i l’alcalde 
Manuel Bustos.

5. Instem a la Generalitat que es constitueixi quan abans 
aquesta Comissió tècnica i que es posi a treballar el més 
aviat possible i que convoqui de forma urgent les Comis-
sions de Seguiment de les obres de perllongament dels 
Ferrocarrils.

6. Treballarem per tal que es minimitzi l’impacte de 
l’aturada, especialment a la superfície: el pou d’atac al 
Nord, la Plaça d’Espanya i el Passeig de la Plaça Major i 
per garantir el soterrament de Gràcia i Can Feu.

7. Som conscients que la situació econòmica global és molt 
delicada i que totes les administracions han de fer esfor-
ços per adaptar-se a la realitat econòmica, però en cap cas 
podem admetre un endarreriment de les obres de perllon-
gament dels Ferrocarrils al seu pas per Sabadell perquè 
afecten de manera molt important al conjunt de la ciutat. 
Considerem prioritària tota inversió en transport públic 
per garantir una mobilitat més equitativa i sostenible.
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8. Traslladarem de forma urgent al Govern de la Gene-
ralitat i al conjunt de la ciutadania aquesta Declaració, 
posant per endavant que per a Sabadell és de vital im-
portància que les obres continuïn, respectant els punts 
anteriors.

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

Proposta de resolució

A) El Parlament constata que l’aturada de les obres del 
perllongament dels FGC a Sabadell, anunciada pel con-
seller de Territori i Sosteniblitat el passat 25 de gener 
al Parlament i a la Sabadell representa un gran impacte 
negatiu per a la ciutat.

B) El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir, tal i com va anunciar el conseller de Territo-
ri i Sosteniblitat, el passat 25 de gener, al Parlament i a 
Sabadell, el manteniment del calendari previst d’acaba-
ment de l’obra per l’any 2015.

2. Constituir, d’immediat, la Comissió tècnica bilateral 
acordada entre l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat 
de Catalunya, tot convocant de forma urgent les Comis-
sions de Seguiment de les obres de perllongament dels 
Ferrocarrils.

3. Garantir la recuperació dels espais d’obra que estiguin 
en condicions de fer-ho i procedir a la urbanització defi-
nitiva de la superfície urbana fins ara afectada (Passeig 
de la Plaça Major, Plaça Espanya i carrer Pi i Margall).

4. Agilitar les negociacions que permetin la signatura 
urgent del conveni Ajuntament-Generalitat, d’acord amb 
el Protocol signat, per garantir el soterrament de les vies 
de tren en el tram Gràcia-Can Feu. Aquest conveni ha 
de permetre l’inici de les obres d’urbanització definitives 
indicades en el punt anterior.

5. Minimitzar i endreçar els àmbits d’afectació de la res-
ta de zones d’obra (Pou d’atac, Rda. Navacerrada i Grà-
cia) que han de ser objecte de la continuació dels treballs 
quan es reprenguin.

6. Finalitzar les obres dels aparcaments situats dins l’es-
tació del Passeig i de Terradellas per tal de posar-los en 
funcionament.

7. Continuar la redacció dels projectes de l’interior de les 
estacions ja encarregats.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 42282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, representante adjunto del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido 
en los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

El día 18 de enero de 2012 se suspendió indefinidamente 
el servicio de urgencias nocturnas del CAP Guineueta 
del barrio de Nou Barris de Barcelona como resultado 
de la política de recortes en los presupuestos de salud 
aprobados por el gobierno de la Generalitat de Cataluña 
y su política de concentración de servicios.

En el marco del proceso de ordenación de la atención 
primaria, el usuario que necesite asistencia urgente fu-
era del horario diurno del CAP Guineueta, situado en 
Nou Barris, deberá dirigirse a partir del próximo lunes 
al CUAP Horta, en la calle Sant Gaudenci, o también al 
CUAP Cotxeres, ubicado en la Avenida Borbó.

Esta situación ha provocado que los vecinos del barrio 
se hayan encerrado de forma indefinida en el Centro de 
Atención Primaria (CAP) del paseo Llucmajor en señal 
de protesta por el cierre de este servicio de urgencias 
nocturnas.

La Asociación de Vecinos de la Guineueta denuncia que 
la clínica carmelitana de Horta-Guinardó donde se ins-
tala el nuevo CUAP Horta es de titularidad privada y que 
la administración deberá pagar un alquiler.

Propuesta de resolución

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

La inmediata reapertura del servicio de urgencias noc-
turnas del CAP Guineueta del barrio de Nou Barris de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 31 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Representante adjunto del SP C’s
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les línies d’ADSL desdoblades de l’Insti-
tut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils 
i dels centres als quals se’ls ha retirat
Tram. 250-00887/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats.

Exposició de motius

La connexió internet és una eina imprescindible pel tre-
ball als centres educatius i molt especialment als centres 
amb objectiu professionalitzador.

Aquest és el cas de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Cambrils .

Per tal d’assegurar aquest mitjà de treball aquest centre i 
altres de la demarcació comptaven amb una línia ADSL 
desdoblada .

El passat mes de gener el Departament d’Ensenyament, 
sense previ avís, va donar de baixa aquesta segona línia 
perjudicant greument el centre i la feina ordinària que 
s’hi desenvolupa i que permet tirar endavant el projecte 
educatiu i professionalitzador del centre.

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

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Restablir les línies de ADSL desdoblades a l’Institut 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.

2. Restablir les línies de ADSL desdoblades a tots els 
centres als que se’ls ha retirat sense previ avís.

3. Compensar el cost del manteniment de la línia a l’Ins-
titut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils que se 
n’ha fet càrrec fins el moment.

4. Assegurar que totes les decisions del Departament 
d’Ensenyament que afecten altes o baixes de serveis que 
es presten en centres educatius són informats a les direc-
cions dels centres afectats amb antelació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, 
en institut i l’agilitació dels tràmits per a ini-
ciar la construcció del nou edifici i sobre la 
renovació urgent de la instal·lació informàti-
ca dels actuals mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, 
portaveu, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Des de fa cinc anys que l’escola Serra de Noet de Berga 
i la seva AMPA reclamen la construcció del nou edifici 
de l’Institut, per tal de proporcionar la infraestructura 
necessària i adequada a les necessitats dels estudiants i 
professorat d’aquest centre.

La reclamació és del tot convenient ja que els estudiants 
reben les seves classes en barracons, algun dels quals es 
troben en situació força precària ja que desprès de tants 
anys, el manteniment no pot resoldre la insuficiència 
pròpia de la instal·lació.

La situació precària en la que es troben les instal·lacions 
requereix un doble esforç, per part del professorat per 
una banda i per part dels alumnes de l’altra, i intentar 
que no perjudiqui el seu rendiment acadèmic.

Cal fer especial esment al despatx de la direcció, on a 
més a més de la manca d’espai - no hi cap gairebé ningú 
més que el propi mobiliari– es dóna la casuística d’una 
instal·lació de la xarxa informàtica, el router o servidor, 
en concret, que produeix un soroll fort –més enllà dels 
decibels que serien normals en aquests tipus d’infraes-
tructura - i constant que fa del tot impossible la concen-
tració i per tant impedeix treballar amb garanties, essent 
font de problemes de salut laboral.

A més a més, també reclamen la necessitat de convertir 
el centre en un IES, de manera que hi hagi una línia de 
Batxillerat. D’aquesta manera, la infraestructura reque-
rida hauria de satisfer les necessitats de l’actual centre, 
més les necessitats que es derivarien de la seva amplia-
ció amb el Batxillerat.

Aquest tema s’ha tractat en el Ple de l’Ajuntament de 
Berga en dues ocasions, la primera de les quals, el 9 de 
maig de 2007 i es recolzà la conversió de la SES Serra de 
Noet en IES, i la segona tingué lloc el 5 de novembre de 
2009, on es demanà un mapa equilibrat d’estudis posto-
bligatoris públics a Berga.

13 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 49



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

Proposta de resolució

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

1. Afegir una línia de Batxillerat al centre SES Serra de 
Noet de Berga convertint-lo en IES Serra de Noet.

2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet durant l’any 2012, te-
nint en compte la seva conversió en IES.

3. Mentrestant no es construeixi el nou edifici, arranjar 
i/o canviar per una nova, la instal·lació informàtica i molt 
concretament del servidor del despatx de direcció.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Joan Herrera Torres, president GP d’ICV-EUiA; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Laura Massana 
Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell 
Gardeñes, 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Els serveis d’hemodinàmica són fonamentals per atendre 
infarts de miocardi. Hospitals com el Joan XXIII de Tar-
ragona, l’Arnau de Vilanova de Lleida o el Josep Trueta 
de Girona compten amb un servei d’hemodinàmica obert 
de les vuit hores fins a les disset hores. Fora d’aquest ho-
rari les persones afectades per un infart de miocardi de 
les respectives demarcacions han de ser traslladades a un 
centre hospitalari de Barcelona que compti amb una sala 
d’hemodinàmica permanentment oberta.

Aquest ha estat el protocol establer fins ara que convin-
dria revisar. Els pacients afectats per un infart de mio-
cardi atesos per aquest servei a l’àrea de Barcelona són 

el 60%, mentre que fora d’aquesta zona ho són el 30%, 
com a conseqüència de la limitació horària en el servei.

Cal garantir el mateix grau de seguretat sanitària i de 
qualitat assistencial arreu del territori de Catalunya. La 
gravetat d’aquest tipus de malaltia fa necessari disposar 
dels mitjans adients, en aquest cas una sala d’hemodinà-
mica, per garantir l’atenció requerida en el menor temps 
possible, reduint el màxim possible el risc que suposa 
el temps de trasllat dels pacients afectats des de les co-
marques de Tarragona, Girona o les Terres de Lleida a 
Barcelona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat establir un servei permanent d’hemodinàmica als 
Hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de 
Tortosa, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de 
Lleida. Aquest servei es pot garantir obrint les correspo-
nents sales d’hemodinàmica les vint-i-quatre hores del 
dia o bé garantint un servei permanent de guàrdia fora 
de l’horari habitual.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Joan 
Boada Masoliver, diputat GP d’ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP d’ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment dels serveis de ginecologia, 
traumatologia i cirurgia de guàrdia, pediatria 
d’urgència i ambulàncies de l’Hospital Co-
marcal de Blanes i sobre la recuperació del 
servei nocturn dels centres d’atenció primà-
ria de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La retallada dels serveis sanitaris portada a terme pel 
Govern de CiU a la comarca de la Selva Marítima ha 
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comportat una davallada molt important en la qualitat 
del servei sanitari.

La raó de la disminució de la qualitat dels servei són les 
decisions que pren la Corporació de salut del Maresme i 
La Selva d’eliminar alguns serveis de l’hospital de Bla-
nes (Ginecologia i Obstetrícia), el tancament, en horari 
nocturn, dels CAPs de Blanes, Lloret i Tossa de Mar, i la 
retallada del nombre d’ambulàncies, que de tres unitats 
passa a 1, per donar servei a les poblacions abans esmen-
tades. A més la població de Tossa de Mar queda sense 
ambulància a partir de les vuit del vespre.

El fet que els parts de les dones que viuen a les ciutats de 
Lloret, Blanes i Tossa de Mar s’hagin de fer a l’hospital 
de Calella fa que aquest es col·lapsi i que no tingui el 
suficient personal especialista per atendre a les persones 
que han de parir.

Qualsevol urgència amb necessitat de trasllat del pacient 
que es doni a la ciutat de Tossa de Mar no podrà ser atesa 
ja que no hi haurà cap ambulància. A més cal tenir en 
compte la situació geogràfica de Tossa.

La Plataforma ciutadana de Blanes, formada per asso-
ciacions i entitats veïnals del poble, han recollit 12.100 
signatures contra les retallades sanitàries, que han fet 
arribat a les autoritats competents de la Regió sanitària.

Per tot això el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA presenta 
la següent proposta de Resolució

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Recuperar els serveis de Ginecologia i Obstetrícia de 
l’hospital comarcal de Blanes

2. Recuperar el nombre d’unitats d’ambulàncies que 
existien abans de les retallades (3).

3. Recuperar el servei en horari nocturn dels CAPs de 
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

4. Mantenir el pediatra d’urgència de l’hospital comarcal 
de Blanes.

5. Mantenir els serveis de Ginecologia, Traumatologia 
i Cirurgia de guàrdia de l’hospital comarcal de Blanes.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el projecte de 
restauració de la zona de la bòbila de la Vi-
nya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre 
els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de 
runa de Callús
Tram. 250-00892/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

L’empresa Efienergia SL ha iniciat els tràmits per la res-
tauració de dels terrenys afectats per l’extracció d’argiles 
mitjançant el rebliment amb bales de residus a la zona 
de La Vinya del Tort a Sant Mateu de Bages. Aquesta 
activitat té autorització ambiental vigent (número de sol-
licitud/expedient BA20060285) i l’ocupació prevista per 
l’activitat és de 65.600 m2 (6,56 ha).

Col·lectius veïnals, Ajuntaments de la comarca i el ma-
teix Consell Comarcal han expressat l’oposició i els dub-
tes que genera aquesta activitat per diferents raons que a 
continuació exposem: 

1) La petició de l’empresa Efienergia.SL de restauració 
i rebliment de les argiles no s’adequa a l’autèntic objec-
tiu que es persegueix ja que de facto el que s’està fent a 
Sant Mateu de Bages és un nou abocador. Un abocador 
(deixalleria) de 110 mil tones/any que duplicarà el més 
important de la comarca com és del polígon Bufalvent a 
Manresa que és de 50 mil tones/any.

2) En cap cas la proposta presentada per l’empresa no 
planteja cap solució pel seu transport dels residus, pel vo-
lum de tones, el rebliment del 15% del total de terres i 
les quantitats que es planifiquen pot durar 6 anys, ni al 
problema de les olors que d’altres processos similars han 
comportat com és el cas explícit de Cerdanyola del Vallès.

3) Tampoc hi ha cap anàlisi responsable dels problemes 
que poden generar les aigües residuals, especialment de 
la lixiviació de l’aigua de pluja a través del subsòl ja que 
pot arrossegar als aqüífers totes les substàncies inerts i 
no inerts que contenen les bales plastificades de residus 
sòlids urbans, amb els problemes que això pot comportar 
a les aigües del Cardener ja prou malmeses pel seu alt 
contingut de clorurs.

4) L’intent de fer aprovar una abocador fent-lo passar per 
una restauració no només comporta l’elusió de diferents 
tràmits urbanístics i ambientals si no que també pretén 
saltar-se la Directiva europea 2008/98/CE del Parlament 
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europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 que 
fixa els criteris de proximitat i autosuficiència per al 
tractament de residus. Els residus s’han de tractar a prop 
d’on es generen a fi d’evitar també transports innecessa-
ris i insostenibles. En aquest cas no estem parlant de ba-
les de residus provinents de la pròpia comarca del Bages, 
que ja gestiona els propis com hem indicat, si no d’altres 
zones de la regió metropolitana de Barcelona.

5) La manca de diàleg amb els municipis afectats més 
enllà de Sant Mateu de Bages, com són principalment 
Callús, el més afectat per una qüestió de proximitat dels 
seu nuclis de població, i Sant Joan de Vilatorrada. A 
aquest fet cal afegir-hi que la comarca del Bages ja su-
porta prou càrrega ambiental amb les acumulacions de 
de runam salí que malmeten tota la conca del Llobregat i 
generen alts costos ambientals i per tant econòmics.

6) El municipi de Callús ja contempla un abocador de ru-
nes gestionat per l’empresa Gestora de Runes del Bages, 
que és motiu de polèmica per les investigacions del Se-
prona. Les analítiques fetes darrerament per laboratoris 
homologats per l’Agencia Catalana de Residus, Tecno-
ambiente, demostrem que hi ha 7 elements que estan per 
sobre del límit permès. Segons informacions aparegudes 
a mitjans de la comarca del Bages, el SEPRONA estar 
investigant la reiterat abocament de residus no permesos, 
sobretot materials de desguàs de vehicles, i que mostren 
l’exemple de mala gestió continuada d’aquest abocador 
de runes. Es dona el cas que els propietaris de Gestora 
de Runes del Bages són els impulsors del projecte d’Efi-
energia.SL a Sant Mateu de Bages.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el govern de Catalunya a: 

– No autoritzar, ni informar favorablement del projecte 
de restauració de la zona de la bòbila de «Vinya del Tot» 
de Sant Mateu del Bages, evitant convertir l’antiga ar-
gilera en desús amb d’un abocador de bales procedents 
d’ecoparcs

– Donar compte dels controls, seguiment i accions que 
se’n puguin derivar arran de la investigació del SEPRO-
NA sobre els abocament il·legals a la deixalleria de runes 
de Callús.

– Fer complir de manera immediata les obligacions de 
l’empresa titular de la bòbila «Vinya del Tot» de presen-
tar, en el termini de tres mesos, el projecte de rebliment i 
restauració paisatgística de l’argilera en desús amb terres 
i runes, inerts.

– Complir amb les determinacions i previsions del Pla 
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (aprovat pel Decret 
16/2010 de 16 de febrer) què no preveu la instal·lació de 
cap més infraestructura per a la disposició de residus a la 
comarca del Bages.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’eliminació de les urgències farmacèutiques 
d’Olesa de Montserrat
Tram. 250-00893/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va rebre una carta 
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en la qual es 
comunicava l’eliminació del servei de guàrdies noctur-
nes de farmàcia, s’entén que per tal d’adequar la presta-
ció del servei nocturn d’urgències a la reducció d’horaris 
del CAP que el Departament de Salut va implantar el 
passat 7 de novembre.

Segons l’escrit del Col·legi de Farmacèutics «d’ara enda-
vant les farmàcies dels municipis que no tenen dispositiu 
d’atenció mèdica continuada poden quedar eximides del 
servei urgent nocturn i adequar l’horari del servei al del 
CAP corresponent».

La reducció del temps d’atenció del CAP no exclou, en 
qualsevol cas, l’assistència domiciliària, telefònica o pre-
sencial, i la necessitat de prescripció i posterior obtenció 
de medicaments amb caràcter urgent.

La decisió del Col·legi de Farmacèutics ha estat presa de 
forma unilateral sense audiència als interessats, podria 
incomplir de forma greu el Decret 321/96 d’1 d’octubre, 
sobre horaris d’atenció al públics, serveis d’urgència, va-
cances i tancament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia.

Aquesta decisió podria conculcar greument allò esta-
blert en la llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació 
farmacèutica de Catalunya, pel que fa a la garantia de 
l’assistència farmacèutica permanent a la població i el 
paper que ha de complir l’administració autonòmica com 
a garant d’aquest dret.

Els veïns i veïnes d’Olesa de Montserrat, un municipi de 
24.000 habitants, han vist com s’han alterat greument 
les condicions dels serveis sanitaris del municipi, primer 
amb la reducció de l’horari del CAP i posteriorment amb 
l’eliminació del servei de guàrdies nocturnes de farmà-
cia, provocant una pèrdua important dels serveis que fins 
ara es venien prestant i la corresponent alarma entre la 
ciutadania. 

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

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

Realitzar les gestions necessàries per revocar de forma 
immediata l’eliminació de les urgències farmacèutiques 
al municipi d’Olesa de Montserrat, aplicats unilateral-
ment pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

La convocatòria extraordinària i urgent de la Comissió 
Assessora prevista en l’article 15 del Decret 321/96 
d’1 d’octubre per tal de prendre les mesures necessàri-
es per evitar que es puguin prendre decisions unilaterals 
que modifiquen substancialment la prestacions de ser-
veis de les oficines de farmàcia.

Modificar el Decret 321/96 d’1 d’octubre per tal d’evitar 
interpretacions del mateix que comportin la presa de de-
cisions unilaterals per part del Col·legi de Farmacèutics 
que suposi una alteració del servei d’atenció farmacèutica.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’abús comès 
per les entitats financeres en la comercia-
lització de participacions preferents i sobre 
la restitució del capital invertit als consumi-
dors que ho hagin sol·licitat
Tram. 250-00894/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Exposició de motius

A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famí-
lies catalanes - 700.000 al conjunt de l’Estat - afectades 
per la compra de participacions preferents en condicions 
irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora 
dels organismes competents per tal d’evitar o corregir 
aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els 
col·lectius d’usuaris d’entitats financeres; es fan necessà-
ries totes les mesures de recolzament possibles per recla-
mar una acció correctora molt més decidida per part dels 
poders públics.

Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions 
d’euros en participacions preferents, pràcticament la to-

talitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts 
dels contractes de participacions preferents es van rea-
litzar sense documentació i amb menor informació, i a 
partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de la 
les obligacions d’informació i protecció del consumidor 
previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es van 
convertir contractes de dipòsits a termini a participa-
cions preferents.

Les participacions preferents són valors emesos per so-
cietats que no permeten participació en el capital ni dret 
a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de 
caràcter variable i no garantida. Són valors que no co-
titzen en borsa, i tenen una liquiditat difícil. Tenen un 
alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en 
un primer període i variable posteriorment, vinculada a 
beneficis distribuïbles.

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aforat les irre-
gularitats pel que fa a: 

I. La seva contractació i comercialització

S’han detectat molts casos en què no es va informar de 
les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni 
de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del 
producte. Es van contractar moltes participacions prefe-
rents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibili-
tat superior. És un producte altament complex que la ma-
teixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) 
considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.

II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió

Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons di-
positats, molts s’han trobat que el caràcter perpetu del 
producte - del qual no van ser avisats - impedeix la li-
quiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mer-
cat secundari on el principal comprador - i pràcticament 
l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que 
és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.

Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofer-
tes per les entitats financeres als afectats; considerant 
que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris 
als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV 
i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la incorrec-
ció de les pràctiques realitzades, però no accions correc-
tores suficientment contundents; evidenciant la indefen-
sió i desinformació de bona part dels afectats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta i denuncia l’abús en el que en molts casos 
han incorregut les entitats financeres en la comercialit-
zació de participacions preferents des de l’any 1999.

2. Constata la necessitat que els organismes reguladors 
–Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors– intervinguin a través d’una campanya d’inspecció 
immediata que derivi en els expedients sancionadors que 
es considerin oportuns en els següents aspectes: 

a) Totes les entitats que d’acord amb la CNMV, han co-
mercialitzat aquestes participacions preferents.
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b) Inspecció sobre els contractes en els que s’hagi docu-
mentat la venda de participacions i sobre els tests MiFID 
realitzats.

c) La possible existència de clàusules abusives d’exemp-
ció de responsabilitat cap a l’entitat comercialitzadora.

3. Proposa la necessitat d’assolir la restitució del 100% del 
capital invertit a aquells consumidors amb un perfil de risc 
conservador que buscaven una inversió a termini fix amb 
capital garantit i que hagin sol·licitat el reemborsament.

4. Evidencia la necessitat de comunicar als organismes 
reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del 
Mercat de Valors - que impulsin una campanya de comu-
nicació per part de les pròpies entitats financeres amb la 
finalitat l de garantir la correcta informació del conjunt 
dels afectats, dels seus drets i dels seus deures.

5. Insta el Govern de Catalunya que, d’acord amb les 
competències en matèria d’entitats de crèdit, i a l’Agèn-
cia Catalana de Consum, d’acord amb les seves funcions, 
impulsin les actuacions necessàries per donar compli-
ment als acords anteriors.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat de l’atenció residencial i diürna 
per a persones amb discapacitat i del com-
pliment de la Llei 12/2007, de serveis socials
Tram. 250-00895/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada 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 Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

El passat mes de desembre de 2011 el Departament de 
Benestar i família i els representants majoritaris dels 
centres per a discapacitats van acordar la flexibilització 
de les ràtios que es preveuen a la Cartera de Serveis So-
cials per serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna.

Aquest acord permetrà als centres modificar les ràtios 
fins a un màxim del 8% i ho justifica en les retallades 
dels mòduls a aquests centres per part del Departament.

El Grup Socialista no està d’acord ni amb el procedi-
ment emprat, perquè és il·legal al no ajustar-se a dret, ni 

amb les conseqüències que aquest acord pot tenir per a 
la qualitat del servei en aquests centres i per als treballa-
dors i treballadores afectats.

Criem que l’acord signat no s’ajusta al que preveu la llei 
17/2007 de serveis socials que en el seu article 25 que 
diu: 

«Article 25. Procediment d’elaboració i d’aprovació de la 
Cartera de serveis socials

»1. La Cartera de serveis socials és aprovada per decret 
del Govern.

»2. Els programes pressupostaris de les lleis anuals de 
pressupostos de la Generalitat han d’especificar la tipo-
logia i la població destinatàries de les prestacions garan-
tides per la Cartera de serveis socials.

»3. La Cartera de serveis socials té una vigència qua-
driennal. No obstant això, es pot revisar anticipadament 
d’acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos.

»4. El Govern, en el procés d’elaboració i revisió de la 
Cartera de serveis socials, ha de garantir 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 Socials i del Comitè d’Avaluació de Necessitats 
de Serveis Socials, ha de garantir la codecisió dels ens 
locals titulars de part del sistema de serveis socials per 
mitjà del Consell de Coordinació de Benestar Social i ha 
de tenir en compte les dades del Sistema d’Informació 
Social i la informació procedent de les instàncies socials 
que siguin rellevants per als serveis socials.»

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir la qualitat del serveis d’atenció residencial i 
diürna per persones amb discapacitat, mantenint les rà-
tios de personal i els recursos que hi destina el Depar-
tament.

2. Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis 
Socials davant de qualsevol modificació de la Cartera de 
Serveis socials.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Gra-
nados Galiano, diputada del GP SOC; Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la no-utilització 
en les campanyes de la Generalitat d’ele-
ments estereotipats que reprodueixen rols 
de gènere que fomenten la desigualtat
Tram. 250-00896/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada, i Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent sobre la no utilització d’elements que re-
produeixen els rols de desigualtat de gènere, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones.

Exposició de motius

El dia 1 de febrer de 2011 el Departament d’Interior, en el 
seu portal web va emprar diverses imatges per il·lustrar els 
«Consells per a onades de fred» (enllaç: http: //www20.gen-
cat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65
d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=3c634bf835e25310VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c634bf835e253
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default) i 
«Consells davant les nevades» (enllaç http: //www20.gen-
cat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65
d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=d6f612502ded4210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6f612502ded42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default). 
Unes imatges bona part de les quals reprodueixen els rols 
de gènere que associen la dona a una posició inferior i on el 
seu domini resta a l’espai domèstic.

El Govern de la Generalitat ha de ser coherent en tota la 
seva acció en la no reproducció dels rols de gènere que 
fomenten la desigualtat, de forma especial des del Depar-
tament d’Interior, ja que són els responsables de la gestió 
de la violència masclista. El mateix Pla de Polítiques de 
Dones 2008-2011 del Govern de la Generalitat inclou la 
divulgació d’imatges estereotipades dels rols atribuïts en 
funció del sexe com un dels canvis culturals que cal assolir.

La capacitat de normalització que té el Govern de la Ge-
neralitat en tota la seva acció comporta un perill en l’ús 
d’aquesta mena d’imatges, ja que les converteix en quel-
com normal i influeix en la configuració de l’imaginari 
col·lectiu de la ciutadania.

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 Genera-
litat a tenir cura i zel de no incorporar elements i imatges 
estereotipades que reprodueixin els rols atribuïts en fun-

ció del sexe en tot el material que usa i les accions que 
emprèn.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2012

Oriol Amorós i March, diputat del GP d’ERC; Carme 
Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’oposició al 
transvasament d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, 
portaveu, Salvador Milà Solsona, diputat, Joan Boada 
Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat, Mercè 
Civit Illa, diputada, Hortènsia Grau Juan, diputada, Lau-
ra Massana Mas, diputada, Jordi Miralles Conte, diputat, 
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant el Ple del Parlament.

Exposició de motius

Vist l’anunci efectuat pel nou ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient del Govern de l’Estat, Sr. 
Miguel Arias Cañete, sobre la voluntat del seu executiu 
de posar en marxa la revisió del Plan Hidrológico Na-
cional, amb l’objectiu d’«assegurar el subministrament 
d’aigua en suficient qualitat i quantitat» i que «tindrà en 
compte totes les tecnologies i infraestructures existents» 
i també en proposarà de noves per «assegurar l’augment 
de cabals en zones amb dèficit hídric que s’ha de disse-
nyar », i que en aquest intervenció el ministre es va ma-
nifestar clarament per nous transvasaments entre con-
ques amb invocacions –no fonamentades tècnicament– a 
l’existència de conques excedentàries.

Segons el ministre, el pacte «serà de llarga durada i tin-
drà caràcter estratègic i vertebrador per a tot el territori 
nacional» i s’ha de fer amb consens amb totes les comu-
nitats autònomes.

Atès que aquestes declaracions suposen una manifes-
ta amenaça de reobrir el projecte de transvasament de 
l’Ebre, ni que sigui de forma encoberta.

Atès que el Govern de Catalunya i el seu Parlament ja 
van renunciar el 2004 de forma expressa a qualsevol po-
lítica de transvasaments entre conques i s’han manifestat 
reiteradament contra qualsevol intent d’afectar la conca 
de l’Ebre amb transvasaments.
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Atès que, en tant Catalunya ja ha aprovat el seu pla de 
Gestió de conques internes, en compliment de la Direc-
tiva marc de l’aigua, encara està per aprovar el pla de 
gestió de conca del riu Ebre que ha de contemplar la fixa-
ció dels seus cabals ecològics de manteniment i el reco-
neixement que es tracta d’una conca sobreexplotada i, en 
especial, no s’ha aprovat la proposta de cabals ecològics 
de manteniment en la zona del Delta feta per la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, prevista de 
forma específica en el vigent Plan Hidrológico Nacional.

Atès que Catalunya té garantit el subministrament d’ai-
gua per a tota mena d’usos en un llarg horitzó, gràcies a 
les inversions en la implantació i millora de recuperació 
d’aqüífers, xarxes de captació i distribució d’aigües, po-
tabilització, dessalinització i reutilització d’aigües així 
com a la política d’estalvi i eficiència en el subministra-
ment i consum d’aigua per a usos domèstics i industrials, 
que s’han realitzat en els darrers anys.

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

Proposta de resolució

Primer: El Parlament de Catalunya reitera la seva ferma 
oposició a qualsevol modificació del vigent Plan Hidro-
lógico Nacional de l’Estat espanyol que pretengui imposar 
transvasaments d’aigua des del riu Ebre i els altres rius de 
les conques internes de Catalunya o des d’altres conques 
externes, ja sigui cap a l’interior o l’exterior del territori 
de Catalunya, per innecessàries, contràries a la Directiva 
marc de l’aigua de la Unió europea i per la situació vul-
nerable dels cabals actuals, en especial en el riu Ebre i la 
seva conca i els rius de les conques internes de Catalunya.

Segon. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per a que: 

1) Aprovi com més aviat millor el Pla de gestió de la Con-
ca de l’Ebre i, dins d’aquest, incorpori la definició dels ca-
bals ecològics a tota la seva conca i en especial incorpori 
la determinació dels cabals ecològics de manteniment de 
la zona del Delta de l’Ebre proposats per la Comissió per 
a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i avalada pels 
estudis científics i tècnics.

2) No incorpori cap proposta de transvasament de recur-
sos hídrics des dels rius de la conca del Ebre, ni de les 
conques internes de Catalunya, ni tampoc des de conques 
externes, en qualsevol proposta de modificació del vigent 
Plan Hidrológico Nacional, en atenció al que es preveu 
en el Pla de gestió de les conques internes de Catalunya.

Tercer. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
vocar de forma urgent la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre per tal de reafirmar la proposta de 
cabals ecològics de manteniment en el Delta de l’Ebre i 
adopti les demés actuacions que es considerin convenients.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 
Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats Luis, 
portaveu; Salvador Milà Solsona, Joan Boada Masoliver, 
Jaume Bosch Mestres, Mercè Civit Illa, Hortènsia Grau 
Juan, Laura Massana Mas, Jordi Miralles Conte, Josep 
Vendrell Gardeñes

Proposta de resolució sobre la declaració 
de sòl contaminat de l’abocador de Can Pla-
nas, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00898/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42637 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’article 46 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix l’obligació dels poders públics de vetllar per la 
protecció del medi ambient, així com la reducció de les 
diferents formes de contaminació i el respecte als princi-
pis de preservació del medi.

Igualment, l’article 191 del Tractat de la Unió Europea, 
exigeix una política comunitària orientada a la conser-
vació, la protecció i la millora de la qualitat del medi 
ambient. La Directiva 2008/98/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 19 de novembre, sobre els residus, 
estableix el nou marc jurídic a la Unió, imposa un deure 
de prevenció i reducció dels impactes adversos sobre la 
salut humana i el medi ambient dels residus generats.

La transposició d’aquesta Directiva a l’ordenament jurí-
dic espanyol s’ha fet mitjançant la Llei estatal 22/2011 
de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, la qual es-
tableix al seu títol Vè la regulació dels sols contaminats, 
tot disposant que seran les comunitats autònomes les 
responsables de declarar i delimitar els sols contaminats 
atesa la presència de components perillosos per a la salut 
humana (art. 34).

A partir de l’any de 1970 va haver-hi abocaments in-
controlats de tot tipus sense control a l’abocador de Can 
Planas al municipi de Carenyola. A partir de l’any 1980 
aproximadament es van dipositar residus inerts de classe 
I i residus industrials de classe II i III amb l’autoritza-
ció i també sense l’autorització de les administracions 
competents: la Junta de Residus de la Generalitat de Ca-
talunya, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics 
i Tractament de Residus (EMSHTR), l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.

La Junta de Residus tenia la responsabilitat pública so-
bre els residus especials i era la responsable última de la 
gestió de tots els residus de Catalunya i del rebliment de 
l’abocador de Can Planas.

L’EMSHTR era propietària de part del terreny. A més a 
més, tenia la responsabilitat pública en el tractament de 
residus, la prestació del servei domiciliari de proveïment 
d’aigua potable i el sanejament de les aigües residuals, 
així com la inspecció i control dels abocaments indus-
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trial de l’àmbit de l’antiga Corporació Metropolitana de 
Barcelona, i era la titular de la instal·lació i de l’explota-
ció de Can Planas. L’Ajuntament de Cerdanyola del Va-
llès era propietari de part del terreny, i va atorgar llicèn-
cia d’activitats per realitzar els abocaments i pel segellat 
de l’abocador. No obstant això, cal tenir en compte que, 
segons consta a l’Informe Jurídic de 2003, en ocasions 
les altres administracions responsables obviaven, entre 
altres coses, algunes de les condicions tècniques que 
constaven en les llicències atorgades pel consistori. No 
obstant això, l’Ajuntament tenia la l’obligació de supervi-
sió del que s’abocava.

L’any 1995, l’EMSHTR va clausurar l’abocador mitjan-
çant el segellament superficial amb una capa d’argiles.

L’any 2003, el Centre Tecnològic de Manresa (UPC), 
previ encàrrec del Consorci Urbanístic del Centre Di-
reccional de Cerdanyola del Vallès, presenta un estudi 
on es posa de manifest la greu afectació ambiental que 
provoca l’abocador. Afirma, entre altres coses, que l’ex-
tensió de la contaminació sobrepassa la perillosa zona 3 
i afecta, també, a les zones 1 i 2 i alerta de la imperiosa 
necessitat d’encarregar més estudis tècnics que permetin 
la caracterització i l’aprofundiment en la problemàtica, 
amb l’objectiu d’arribar a aplicar solucions de remedia-
ció. A partir d’aquest moment, les administracions pre-
nen consciència del greu impacte ambiental de l’aboca-
dor i d’iniciar controls rigorosos d’emissions de gasos i 
lixiviats.

El mateix any 2003, l’Ajuntament de Cerdanyola rep un 
informe legal, encarregat pel Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional a una jurista de reconegut prestigi, 
amb l’objectiu d’estudiar: 1) l’atorgament de llicències 
d’abocament; 2) el seguiment de les actuacions de con-
trol; 3) determinar quines administracions són respon-
sables de resoldre les deficiències existents. L’Informe 
posa de manifest les presumptes irregularitats en les lli-
cencies d’abocaments en relació als abocaments matei-
xos, la presumpta falta de mesures correctores a aplicar 
segons les llicències atorgades i irregularitats en les obli-
gacions establertes al Manual d’Explotació, al programa 
oficial d’inspeccions, la periodicitat del mostreig, les 
condicions tècniques de segellat i clausura, entre altres, 
així com la presumible inexistència d’actuacions de se-
guiment, control i vigilància un cop clausurat l’abocador.

En les conclusions, l’informe legal assenyala que en cas 
d’existir risc i que fos necessari portar a terme actua-
cions per tal d’eliminar i reposar el terreny, la respon-
sabilitat inicial recauria en EMSTHER com a titular de 
l’explotació. No obstant això, també posa de manifest 
que el paper de la Junta de Residus és cabal ja que és 
l’organisme garant de totes les actuacions inherents a la 
gestió dels residus industrials i també de les operacions 
de rebliments de l’abocador de Can Planas.

Al setembre de 2004 és va produir una surgència de lixi-
viats a la superficie del sòl a la zona nordest de l’aboca-
dor (zona 1) i, com a conceqüència, la Fundación Centro 
Internacional de Hidrología Subterrània (FCIHS), per 
encàrrec del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, 
va iniciar, al mateix 2004, un estudi hidrogeològic que 
va ser entregat al maig de 2006, en el qual es posa de 
manifest el poc confinament hidrodinàmic de l’aboca-

dor: un volum molt important de residus està per sota 
del nivell freàtic i l’aigua, procedent del terreny natural 
i de la pluja, circula i travessa, amb facilitat, tot l’aboca-
dor. El medi aquós incrementa la reactivitat química dels 
residus, i els fluxos subterranis que surten de l’abocador 
actuen com a focus de dispersió dels contaminants. L’in-
crement de la reactivitat química implica també l’incre-
ment de l’emissió de gasos. L’estudi també deixa palès el 
precari manteniment de la zona i la manca de tractament 
de les emissions de gasos així com una deficient gestió 
dels lixiviats.

Arran del que en el seu moment (2006) es va considerar 
que era just segons les responsabilitats derivades de les 
competències atribuïdes, es va acordar, mitjançant un 
Conveni, que la despesa de la restauració de Can Pla-
nas seria assumida en 40% per part de l’EMSHTR, un 
40% de l’ARC i un 20% per part de l’Ajuntament. Aques-
ta despesa comportava com a primera mesura l’encàrrec 
d’un estudi que integrés una diagnosi, el plantejament de 
diversos escenaris de solució i la realització de l’avant-
projecte de l’opció finalment escollida.

L’any 2008, l’empresa IDOM Ingeniería y Sistemas SA, 
previ encàrrec del Consorci Urbanístic del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès, lliura l’Estudi de deli-
mitació i activitat de l’abocador de Can Planas. Anàlisi 
de solucions. Definició de la solució adoptada a nivell 
d’avantprojecte. En l’estudi, entre molts altres aspectes 
rellevants, es delimita la superfície de l’abocador (18 ha), 
la superfície d’afectació (55 ha) i la morfologia en cube-
tes del vas; es caracteritzen els materials del terreny na-
tural i de rebliment del vas (residus); s’estableix un model 
hidrogeològic que permet conèixer el balanç hídric i els 
fluxos dins del sistema; es simula la dispersió de com-
postos en aigües i gasos; es determinen els riscos per a la 
salut humana i el medi ambient; i s’efectua una primera 
proposta d’alternatives de gestió i recuperació ambiental. 
Es constata que el vas de l’abocador no és impermeable, 
que l’aigua subterrània circula lliurement i que hi ha una 
forta dispersió de contaminants. Les analítiques efectua-
des durant la fase d’estudi posen de manifest la presència 
de compostos químics (cadmi, antimoni, crom hexava-
lent, PCBs, hidrocarburs, metalls pesats, clorats, benzè, 
tetracloroetilè, clorur de vinil, TPH alifàtic –C30-C40–, 
naftalè, monoclorobenzens, cresol, triclorofens, etc.) que 
superen àmpliament els nivells genèrics de referència del 
Reial Decret 9/2005, que estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàn-
dards per a la declaració de sòls contaminats.

Aquest estudi va ser sotmès al públic i aprovat posteri-
orment per les Administracions, segons les previsions de 
la normativa d’informació pública de la documentació de 
rellevància ambiental. En els anys posteriors a aquesta 
aprovació, ni per les administracions competents, ni pel 
gestor de l’abocador, no s’ha fet cap gestió pel tractament 
del sòl contaminat, ni dels gasos, ni dels lixiviats, més 
enllà de connectar les surgències al clavegueram general 
d’aigües residuals.

Arran l’estudi d’IDOM, les administracions competents 
van realitzar propostes de modificació del planejament i 
un pla financer per costejar la restauració de l’abocador, 
que no van poder-se aprovar mai definitivament a causa 
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de diverses causes, entre els quals hi ha problemes de 
caràcter social i polític.

L’àmbit d’afectació de l’abocador de Can Planas que di-
agnostica l’estudi d’IDOM és definitivament d’un perí-
metre superior al descrit per l’estudi del Centre Tecno-
lògic Manresa, ja que aquell de 2003 només suggeria o 
suposava l’afectació de les zones 1 i 2. Això comporta 
que els sòls contaminats comprenguin no només propie-
tats que eren públiques, de l’EMSHTR i de l’Ajuntament, 
sinó també de privats que, en conseqüència, també hau-
ran d’assumir les càrregues de la descontaminació.

No obstant, des de l’Ajuntament de Cerdanyola es va 
aprovar una moció que instava a l’elaboració d’un segon 
estudi que es centrés en les propostes de solucions, per 
tal de triar amb més deteniment la més idònia per assolir 
l’objectiu més important: garantir de forma permanent 
i definitiva la salut de les persones i del medi ambient.

Cal tenir en compte també que el Ple de l’ajuntament de 
Cerdanyola en data 26 de gener d’enguany ha aprovat 
per unanimitat una moció en que es demana que la Ge-
neralitat declari l’abocador de Can Planas i els terrenys 
adjacents com a sòl contaminat, i que existeix una preo-
cupació social per aquest tema

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 

– Requerir, a través de l’Agència de Residus de Catalu-
nya que efectuï la declaració de sòl contaminat de les 
18 hectàrees, i limítrofs si s’escau, que ocupa l’abocador 
de Can Planas, als efectes de la seva neteja, restauració, 
descontaminació, i recuperació ambiental.

– Requerir, que aprofundeixi en els aspectes jurídics de 
l’Informe legal de 2003, amb l’objectiu que quedin ben 
definides les responsabilitats legals pel que fa al rebli-
ment, al segellat i a la gestió post-clausura. Tant de les 
administracions públiques com dels propietaris privats 
si s’escau. Tot això amb l’objectiu d’establir, segons la 
legislació, les responsabilitat econòmiques de cara al fi-
nançament de la descontaminació, assegurant una distri-
bució de les càrregues segons estableix la llei.

– Atès que l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 
Cerdanyola preveia la creació d’una Comissió de Segui-
ment sobre aquesta qüestió requerir al Govern de la Ge-
neralitat per tal que designi alguna/algunes persones que 
en formin part a fi i efecte que totes les administracions 
implicades en aquest tema tinguin coneixement de les 
diverses actuacions que s’estan fent i també puguin apor-
tar-hi informació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la restauració 
de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de 
Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 42638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

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 sobre la implicació del Go-
vern de la Generalitat en la restauració de l’antiga recto-
ria de Sant Aniol d’Aguja, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja es troba emplaça-
da en un indret excepcional, al cor de l’Alta Garrotxa. El 
conjunt es completa amb l’església del mateix nom, l’ori-
gen de la qual es remunta a mitjans del segle ix, quan 
s’establiren a la vall d’Aguja alguns monjos benedictins 
procedents de Santa Maria d’Arles (al Vallespir), que 
fugien de la destrucció provocada pels normands. Des-
prés del trasllat de la comunitat a Sant Llorenç del Mont, 
l’església esdevingué una simple parròquia i santuari. 
El 1989, fou declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 
A banda del seu interès històric i artístic, l’indret té un 
valor paisatgístic i ecològic notable, integrat en l’Espai 
d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa: la vall d’Aguja, la 
font i la riera del mateix nom, el salt del Brull i les gorges 
que es van succeint en el seu traçat, el converteixen en 
un dels espais més encisadors del nostre país, en el que 
la cultura i paisatge s’entrelliguen de forma indestriable.

L’espai rep la visita de milers d’excursionistes de Cata-
lunya i de molts altres països, en bona part afavorit per 
la seva ubicació a peu del sender transpirinenc (GR 11). 
A banda d’aquesta afluència periòdica, cada diumenge 
de Pasqua Granada s’hi segueix celebrant l’aplec de Sant 
Aniol –també conegut com a aplec dels francesos–, que 
agermana les comarques de la Garrotxa i el Vallespir. 
Tant l’aplec com la rectoria apareixen reproduïts a la 
novel·la La Punyalada, escrita per Marià Vayreda i publi-
cada pòstumament el 1904. En un passatge d’aquesta, el 
protagonista confessa que «mai com aquell any m’havia 
semblat trista la diada de l’aplec dels francesos a Sant 
Aniol. I això que la matinada es presentava hermosa com 
cap altra: el blau del cel s’estenia com un vel puríssim 
per damunt de les cingleres, i el sol, amb sos raigs dau-
rats, acabalava els tons briosos d’una vegetació frondo-
sa, frescament regalada per les pluges primaverals, que 
havien abundosament abeurat fins les arrels més fondes 
dels arbres centenaris».

Actualment, la rectoria es troba en un estat ruïnós, la 
qual cosa representa un perill evident per a les persones; 
sobretot tenint en compte la manca de mesures de pro-
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tecció. La recuperació de la rectoria i la seva conversió 
en refugi per a excursionistes permetria no només sal-
var aquest espai emblemàtic, sinó que representaria un 
revulsiu indubtable per al municipi de Montagut i Oix 
–on es troba emplaçada– i, en conjunt, per a la comarca 
de l’Alta Garrotxa, espais amb un enorme potencial des 
d’un punt de vista ecològic, paisatgístic i cultural. Els 
Amics de Sant Aniol d’Aguja –una entitat creada el 20 de 
novembre del 2010, i que aplega els esforços del Centre 
Excursionista de Banyoles, l’Associació Terra Aspra de 
Montagut i Peu Alegre, de Sant Llorenç de Cerdans– ha 
impulsat, des de fa alguns anys, una campanya per a de-
manar la implicació ciutadana –a través de la figura del 
soci col·laborador– i de les diferents administracions en 
la recuperació de la rectoria com a refugi. Aquesta enti-
tat, a més a més, duu a terme, des de fa alguns anys, una 
important tasca de manteniment dels accessos i el parat-
ge de Sant Aniol, la qual cosa ha permès que en puguin 
gaudir milers de ciutadans i ciutadanes.

En aquests moments, s’està redactant la primera fase del 
projecte de rehabilitació de la rectoria, que inclou el re-
forç de les parets i la construcció d’una coberta nova. I, 
al mateix temps, s’estan començant a fer gestions per tal 
d’aconseguir la participació de les administracions públi-
ques en el seu finançament. En tot cas, atesa la urgència i 
l’interès d’aquesta intervenció, entenem que resulta neces-
sari garantir la implicació del Govern de la Generalitat.

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 Ge-
neralitat a implicar-se, a través de la Direcció General 
de Patrimoni Cultura o de qualsevol altre departament 
del Govern, en el finançament i l’impuls del projecte de 
recuperació de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja a 
partir dels terminis i les condicions que s’acordin entre 
totes les parts implicades.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’una partida pressupostària per a la cons-
trucció de l’Escola de Can Montllor, l’Insti-
tut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila 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 resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El creixement demogràfic dels darrers anys a Terrassa 
ha impactat en el creixement sostingut de la demanda 
d’escolarització a la ciutat, atesa amb l’elaboració d’un 
nou mapa d’equipaments escolars que ha permès, a més 
de detectar les mancances sorgides pel que fa a la sufi-
cient dotació d’equipaments educatius, corregir desequi-
libris territorials i socials de la ciutat. Tanmateix, i per 
tal de donar una resposta completa i suficient als reptes 
educatius que es palesaven, l’Ajuntament va accelerar la 
cessió de solars per tal que la Generalitat pogués inici-
ar la construcció de nous equipaments educatius al mu-
nicipi, d’acord amb allò que la comunitat educativa de 
Terrassa considerava necessari: accelerar la posada en 
funcionament d’alguns centres, encara que fos de mane-
ra provisional però amb les garanties suficients perquè la 
construcció fos definitiva, per tal d’evitar la massificació 
de les aules a la qual es dirigien.

Actualment, l’Escola Can Montllor, l’Escola Sala i Ba-
drines i l’Institut de Les Aymerigues estan funcionant 
en instal·lacions provisionals, pendents de la construcció 
dels edificis definitius. El Govern de la Generalitat, però, 
encara no ha facilitat un calendari definitiu per a la cons-
trucció d’aquests centres.

La indefinició del Govern fa que pares, mares, mestres i 
alumnes afectats visquin amb preocupació la manca de 
perspectives clares de futur i les conseqüències que en 
el seu dia a dia té l’estat de provisionalitat permanent en 
què es troben, així com les limitacions que suposa el no 
disposar d’espais en condicions òptimes.

El cas de l’Escola de Can Montllor és un dels extrems: es 
troba ubicada des del curs 2010-2011, de manera provi-
sional, a les instal·lacions de l’Escola Joan Marquès Ca-
sals, força allunyada de la seva zona d’influència, amb les 
molèsties i problemes que això origina. Tot i estar prio-
ritzada, i amb l’obra de construcció de l’edifici licitada i 
adjudicada, el Departament d’Ensenyament ha paralitzat 
les obres i no ha informat de les previsions al respecte.

A més, al projecte de Pressupost de la Generalitat per 
l’any 2012 que el Govern ha presentat al Parlament de 
Catalunya no es contemplen, en les inversions territoria-
litzades, partides pressupostàries adreçades a la cons-
trucció dels centres educatius que funcionen de forma 
provisional a Terrassa pendents de construcció dels edi-
ficis definitius.

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, per unanimitat, s’ha 
manifestat en el sentit d’instar el Govern a complir els 
compromisos per a la construcció dels centres educatius 
pendents.

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: 
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1. Garantir, en del decurs de la tramitació parlamentària 
del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per 
al 2012, l’assignació pressupostària per a la construcció 
de l’Escola de Can Montllor, en la ubicació ja prevista, per 
tal que pugui entrar en funcionament durant l’any 2012.

2. Adoptar els acords necessaris pel finançament i posteri-
or licitació i execució de les obres de l’Institut Aymerigues 
i de l’Escola Sala i Badrines, desplegant els acords presos 
per la Taula mixta de Planificació en relació a la creació 
i construcció d’un nou institut a la zona nord de Terrassa.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el foment del 
diàleg amb la comunitat educativa d’Espar-
reguera i la reconsideració de la decisió de 
suspendre la construcció de l’institut escola 
Esparreguera II
Tram. 250-00901/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font Cardona, 
diputat, i Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, i Dolors Camats Luis, portaveu, 
i Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la suspensió de 
la construcció del nou centre educatiu Esparreguera II 
d’Esparreguera (Baix Llobregat) sense contemplar altres 
alternatives ni consultar la comunitat educativa d’aquest 
municipi. La decisió d’eliminar l’Escola Esparreguera II 
condicionarà negativament el futur de l’educació pública 
a Esparreguera i suposa un menysteniment per a la Co-
munitat d’Aprenentatge Esparreguera II i a la tasca que 
ha realitzat l’Ajuntament d’Esparreguera en els mandats 
2003-2007 i 2007-2011.

En els últims anys el Consell Escolar Municipal d’Es-
parreguera s’ha posicionat de forma unànime per la ubi-
cació del nou centre educatiu a la zona de Can Comelles 
per a una millor distribució dels centres, atesa la gran 
concentració que pateix la zona de la Gorgonçana front 
a la manca d’oferta educativa a la zona Nord de la vila.

D’aquest desequilibri històric en la distribució de cen-
tres són ben coneixedors els Serveis Territorials d’Ense-
nyament de Sant Feliu de Llobregat. Amb la construcció 
d’un nou centre a la zona de Can Comelles es redistri-
buiria millor l’oferta educativa. Avaluació aquesta que 
es fa únicament amb criteris educatius sense mencionar 
la problemàtica en mobilitat interna que a dia d’avui ja 
pateix aquesta zona de la Gorgonçana i que obliga als 
pares que viuen al nord de la vila a utilitzar el vehicle 
privat per acostar els seus fills i filles a aquests centres.

El govern municipal format per PSC-Entesa en el man-
dat 2007-2011, continuador de la política educativa del 
govern municipal format per Entesa-CiU-ERC, que va 
iniciar en el mandat 2003-2007 la cessió anticipada de 
la parcel·la a la zona de Can Comelles per a equipament 
educatiu, va destinar 325.774,80 euros dels FEOSL 2010 
a la construcció d’un estació transformadora a peu de 
parcel·la perquè aquesta reunís la condició de solar exi-
gida pel mateix Departament. A dia d’avui l’obra ja està 
finalitzada a l’espera de la seva posada en marxa.

El projecte educatiu del nou centre contemplaria l’esco-
laritat des dels 3 als 16 anys, és a dir, d’infantil a secun-
dària, convertint-se en un model d’educació obligatòria 
integrada, model innovador en l’escola pública. Amb 
aquest objectiu va néixer la Comunitat d’Aprenentatge 
Esparreguera II que donaria cobertura a les necessitats 
educatives de la vila a mig termini i trauria pressió als 
Instituts, ara ja saturats i amb barracons a l’IES El Cairat.

Els grups sotasignants entenem que la fusió d’aquestes 
escoles és una decisió inadequada que condicionarà el 
futur de l’ensenyament públic a Esparreguera. Les admi-
nistracions (Generalitat i Ajuntament) han de tenir visió 
de futur i garantir que la vila disposi dels equipaments 
educatius que necessita en cada moment. Més enllà de 
les pujades o baixades conjunturals demogràfiques, cal 
una programació a llarg termini que eviti noves situaci-
ons d’insuficiència de places. Aquesta és la previsió de 
la Comunitat d’Aprenentatge Esparreguera II, que havia 
de créixer paulatinament fins a convertir-se en un Insti-
tut–Escola (de 3 a 16 anys). Per a això s’ha treballat en 
l’adequació urbanística i de serveis del solar destinat a 
aquest efecte a Can Comelles.

Atès que una decisió d’aquesta envergadura, amb les se-
ves conseqüències immediates i futures, creiem necessa-
ri fomentar el diàleg polític entre el Govern municipal, 
els grups polítics amb representació a l’Ajuntament i la 
comunitat educativa d’Esparreguera amb la Generalitat 
de Catalunya i el Departament d’Ensenyament per cer-
car solucions consensuades que garanteixin el millor fu-
tur educatiu a Esparreguera.

Atès que en el ple municipal ordinari de desembre de 
l’Ajuntament d’Esparreguera es va aprovar una moció 
sobre aquesta qüestió que va ser aprovada per la unani-
mitat dels regidors i regidores de tots els grups represen-
tants al Consistori.

Amb l’actual decisió de suspendre el nou centre educatiu, 
es perpetua un model d’oferta educativa desigual i arcaic, 
basat en polítiques a curt termini, i la ciutadania, una ve-
gada més i en un context de dificultats, veu com les seves 
propostes no són escoltades pels governants actuals.
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Com a conseqüència de la paralització d’aquestes noves 
construccions d’edificis educatius per part de la Genera-
litat, tot i essent necessàries, es volen pal·liar amb barra-
cons a altres CEIPS i IES ja existents.

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

Proposta de resolució

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

1. Reobrir i fomentar el diàleg entre el Govern munici-
pal, els grups polítics amb representació a l’Ajuntament i 
la comunitat educativa d’Esparreguera.

2. Consultar futures decisions que afectin a la comunitat 
educativa d’Esparreguera mitjançant el Consell Escolar 
Municipal, com és tradició del municipi. A més a més, 
tot i ser un òrgan consultiu, s’estableix que per a les deci-
sions que afecten l’escolarització s’ha de consultar obli-
gatòriament, encara que el resultat no sigui vinculant. En 
aquest sentit, el Departament d’Ensenyament ha de vet-
llar per solucions col·lectives entre tots els actors locals.

3. Reconsiderar la decisió del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de suspendre la construcció de la 
nova Escola-Institut Esparreguera II donades les inver-
sions realitzades per tal de no malbaratar els recursos 
emprats i apostant per una política a llarg termini en la 
que serà necessària el nou equipament.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font Cardona, diputat GP SOC; Eva Granados Galiano, 
diputada GP SOC; Dolors Camats Luis, portaveu del GP 
ICV-EUiA; Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Tram. 259-00001/09

Tramitació

A tramitar per la Comissió de Justícia (art. 149 del Re-
glament del Parlament).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini de formulació d’objeccions

Termini: 5 dies hàbils (del 14.02.2012 al 20.02.2012).

Finiment del termini: 21.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Substitució de ponents
Coneixement: 26.01.2012

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 26 de 
gener de 2012, ha acordat de substituir un membre de la 
Ponència que ha d’elaborar la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari (tram. 270-00001/09).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca substitueix María de Llanos de Luna 
Tobarra

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Substitució de ponents
Coneixement: 26.01.2012

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 26 de 
gener de 2012, ha acordat de substituir un membre de la 
Ponència que ha d’elaborar la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures contra el sobreendeutament personal i fami-
liar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual (tram. 270-00002/09).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca substitueix María de Llanos de Luna 
Tobarra

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Substitució de ponents
Coneixement: 26.01.2012

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 26 de 
gener de 2012, ha acordat de substituir un membre de la 
Ponència que ha d’elaborar la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil 
(tram. 270-00004/09).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca substitueix María de Llanos de Luna 
Tobarra

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 52/2007, del 26 de de-
sembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència du-
rant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 270-00011/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 44663), 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 44707).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.02.2012 al 13.02.2012).

Finiment del termini: 14.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2012.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.02.2012 al 27.02.2012).

Finiment del termini: 28.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació del Reial decret llei 9/2009, del 
26 de juny, sobre reestructuració bancària i 
reforçament dels recursos propis de les en-
titats de crèdit, per tal d’introduir garanties 
de manteniment del dret a l’habitatge en els 
procediments d’execució hipotecària que 
afectin l’habitatge habitual
Tram. 270-00013/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 14.02.2012 al 27.02.2012).

Finiment del termini: 28.02.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2012.

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

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de l’exercici del dret a l’au-
todeterminació de la nació catalana en el 
marc de la Unió Europea
Tram. 252-00006/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, portaveus i repre-
sentants dels grups i subgrups de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 39, 
54 i concordants del Reglament del Parlament, propo-
sen la creació d’una comissió específica per a l’estudi de 
l’exercici del dret a l’autodeterminació de la Nació Cata-
lana en el marc de la Unió Europea.

Proposta de creació d’una comissió específica 
per a l’estudi de l’exercici del dret 
a l’autodeterminació de la nació catalana 
en el marc de la Unió Europea

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya ha aprovat en diverses oca-
sions que Catalunya té el dret a l’autodeterminació. La 
darrera ocasió ha estat aquesta legislatura, mitjançant 
l’aprovació de la Moció 6/IX del Parlament de Catalu-
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nya, sobre el dret a l’autodeterminació del poble de Cata-
lunya i sobre el dret de la societat a expressar-se mitjan-
çant consultes populars.

En els darrers anys hi ha hagut un intens debat acadèmic 
que ha analitzat l’exercici del dret a l’autodeterminació 
en el marc de la Unió Europea. Paral·lelament, en un al-
tre país europeu, Escòcia, ja s’estan assentant les bases 
de l’exercici d’aquest dret democràtic.

Davant d’aquests fets, els grups sotasignats consideren 
que, de la mateixa manera que el debat sobre el dèficit 
fiscal i el concert econòmic fou durant molts anys un de-
bat merament acadèmic que finalment s’ha traslladat al 
debat polític i al Parlament s’ha constituït una Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic, ara és l’hora que es constitueixi 
una Comissió d’Estudi que analitzi l’exercici del dret a 
l’autodeterminació en el marc de la Unió Europea.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a 
l’estudi de l’exercici del dret a l’autodeterminació en el 
marc de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix 
l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada 
grup i subgrup parlamentari. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parla-
ment per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi as-
sisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

Estudi de l’exercici del dret a l’autodeterminació de la 
Nació Catalana en el marc de la Unió Europea

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica haurà de concloure els treballs 
abans que acabi l’any 2013.

La comissió haurà de redactar un informe final que es 
sotmetrà a aprovació a la Comissió i posteriorment al Ple 
del Parlament, d’acord amb les previsions del Reglament 
del Parlament.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Alfons López Tena, representant SP SI; Dolors Camats, 
portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó, portaveu GP ERC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els transvasa-
ments
Tram. 300-00114/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 44711 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 15 i 16 de febrer de 2012.

– Sobre la posició del Govern en relació als transvasa-
ments?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures
Tram. 300-00115/09

Presentació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 44717 i 44823 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 16 i 17 de febrer de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’infra-
estructures?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la política per 
a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte en 
el teixit productiu
Tram. 300-00116/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 44718 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de febrer de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les po-
lítiques de mitigació del canvi climàtic i el seu impacte 
sobre el teixit productiu?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el servei ferro-
viari entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 300-00117/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 44719 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de febrer de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació al servei 
ferroviari des de Lleida a la Pobla de Segur?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la protecció 
de les famílies amb menys recursos
Tram. 300-00118/09

Presentació
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 44720 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el Ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 15 i 16 de febrer d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat en l’àmbit de protecció a les famílies a 
menys recursos?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

Marisa Xandri Pujol

Interpel·lació al Govern sobre els criteris per 
a la inversió de recursos públics a Spanair
Tram. 300-00119/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 44721 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.02.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president-portaveu del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 
i 16 de febrer de 2012.

– Quins van ser els criteris d’inversió de recursos públics 
de la Generalitat de Catalunya i organismes dependents 
a la companyia Spanair?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

Albert Rivera Díaz
President-portaveu del SP C’s
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/09

Substitució temporal de membres
Reg. 40972 / Coneixement: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 30.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 109.1 del Reglament del Parlament, comunica que 
a afectes exclusius de la tramitació del Projecte de Llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual, 
(tram. 200-00012/09) l’I. Sr. Oriol Pujol i Ferrusola serà 
substituït com a membre de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, per l’I. Sr. Santi Vila i Vicente.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 42295 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Senyors,

Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, atesa la Resolució 8/IX del 
Parlament de Catalunya sobre la incorporació de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, i l’acord de la Comissió 
de Polítiques de Joventut del 4 de maig del 2011, d’acord 
amb l’article 54.3.d del Reglament del Parlament sobre la 
incorporació de representants d’entitats i grups vinculats 
a l’àmbit de la Comissió de Polítiques de Joventut, pro-
posa la substitució del Sr. Miquel Buch i Moya pel Sr. 
David Font i Simon, com a representant de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques a la Comissió de Po-
lítiques de Joventut.

Atentament,

Barcelona, 15 de desembre del 2011

Miquel Buch i Moya

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
de la Infància
Tram. 408-00008/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de fe-
brer de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i d’acord 
amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat que la presi-
dència de la Comissió de la Infància correspon al Grup 
Parlamentari Socialista.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 227/IX, 
sobre la represa dels tràmits per a la construc-
ció del nou centre docent de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya al Baix Camp 
i al Montsià
Tram. 290-00216/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 42612 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00216/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 227/IX, 
sobre la represa dels tràmits per a la construcció del nou 
centre docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya al Baix Camp i al Montsià.
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D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 227/IX, sobre la represa dels tràmits per a la 
construcció del nou centre docent de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya al Baix Camp i al Mont-
sià (núm. tram. 290-00216/09), us informo, amb el do-
cument annex facilitat per la Secretaria General de l’Es-
port, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport ha mantingut diverses reunions i 
converses al llarg dels darrers mesos amb els alcaldes 
de Cambrils i Amposta per tal d’avaluar conjuntament 
la viabilitat del protocol d’intencions signat entre l’Ins-
titut d’Educació Física de Catalunya i els ajuntaments 
d’aquestes poblacions.

Resultat d’aquestes reunions i de la revisió, anàlisi i valo-
ració del protocol esmentat, s’ha pogut constatar la man-
ca de viabilitat del projecte a causa de la situació econò-
mica i d’una base prou sòlida que garantís el seu futur.

En qualsevol cas, la Secretaria General de l’Esport ha se-
guit treballant per trobar la solució més idònia per tal de 
donar cobertura a la demanda d’una formació superior i 
de qualitat en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport a les 
comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de Ga-
và i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 42001 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00223/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Vilade-
cans (Baix Llobregat).

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 234/IX, sobre un estudi de 
l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobre-
gat) (núm. tram. 290-00223/09), us informo del següent: 

L’abril del 2010 es va presentar la publicació «Estat de la 
zona costanera a Catalunya. Llibre verd 2010», (a partir 
d’ara, Llibre Verd) fruit del conveni signat entre el Cen-
tre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners 
(CIIRC), consorci integrat pels departaments de Territo-
ri i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, Economia, Empresa i Ocupa-
ció i la Universitat Politècnica de Catalunya.

L’objectiu general d’aquest conveni és estudiar i carac-
teritzar l’estat i l’evolució del litoral català, en el període 
comprès entre els anys 1995 fins al 2004, per tal d’uti-
litzar les conclusions com a referència de base per a la 
planificació i la gestió costanera, així com per a la redac-
ció de qualsevol projecte que calgui realitzar en aquesta 
zona.

L’estudi dels espais costaners fa una descripció de l’estat 
de cada tram de la costa catalana per predir l’evolució de 
la dinàmica del litoral que es troba subjecta a diferents 
factors i notablement condicionada per qualsevol inter-
venció física en el seu entorn.

Evolució del litoral a les platges de Gavà i 
Viladecans

El Llibre Verd analitza el comportament evolutiu del 
litoral català en el període esmentat, durant el qual ja 
s’havien construït la major part de les obres costaneres i 
ja s’havien fet les grans operacions d’alimentació de plat-
ges. En conseqüència, l’evolució obtinguda representa 
l’efecte de la dinàmica litoral juntament amb les obres 
ja existents.

Segons el Llibre Verd, el litoral a la província de Bar-
celona es pot classificar com un tram de costa erosiva, 
on un 74 % de l’extensió de les platges es troba en retro-
cés, amb una taxa d’erosió mitjana de 2,5 metres per any 
(m/a), mentre que les platges que experimenten un avenç 
en el període d’estudi, ho fan amb una taxa mitjana de 
2,3 m/a.

El comportament evolutiu mitjà representa una erosió 
mitjana aproximada d’1 m/a, si bé destaca la presència 
de platges que experimenten un avenç significatiu de la 
línia de costa, que són les que se situen a llevant de cada 
instal·lació portuària.

En referència a les platges de Gavà i de Viladecans, el 
Libre Verd indica que els trams situats al sud del port de 
Barcelona són els que tenen les platges amb taxes d’ero-
sió menors.

Concretament, el tram de costa que abasta els municipis 
de Gavà i Viladecans (veure el quadre adjunt) té un com-
portament evolutiu on coexisteixen l’avenç i el retrocés, 
ja que la platja de Gavà presenta un retrocés anual mig 
de 0,8 metres, mentre que la de Viladecans mostra un 
caràcter d’acreció lleu (creixement), fixat en 0,6 metres 
per any.

Platja Longitud 
(m)

Superfície 
(m2)

Amplada 
mitja

Amplada 
màx.

Gavà 3.640 217.062 61 100
Viladecans 2.520 274.845 110 156
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A partir de l’any 1995, la tendència observada és de crei-
xement moderat de la platja de Viladecans i de lleu ero-
sió de la platja de Gavà, segons es pot apreciar en els 
gràfics evolutius següents.

Barcelona, 26 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 42536 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00224/09

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

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 235/IX, sobre l’impacte 
acústic de la carretera C-31 al pas per Gavà Mar (Baix 
Llobregat) (núm. tram. 290-00224/09), us informo del 
següent: 

S’han realitzat els corresponents mesuraments sònics «in 
situ» a la zona de pas la C-31 per la urbanització de Gavà 
mar. D’altra banda s’han fet les simulacions virtuals per 
ordinador de l’impacte sònic produït per la carretera.

Actualment s’està en la fase d’anàlisi i conclusions de les 
dades obtingudes. En principi, l’alçada dels edificis i la 
seva proximitat a la carretera fa que les possibles panta-
lles no siguin efectives.

Barcelona, 31 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 294/IX, 
sobre el manteniment de les aportacions del 
fons europeu per a la compra d’aliments per a 
les persones més necessitades
Tram. 290-00283/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 42000 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00283/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 294/IX, 
sobre el manteniment de les aportacions del fons euro-
peu per a la compra d’aliments per a les persones més 
necessitades.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 294/IX, sobre el manteni-
ment de les aportacions del fons europeu per a la com-
pra d’aliments per a les persones més necessitades (núm. 
tram. 290-00283/09), us informo del següent: 

Actuacions del DAAM en relació a l’ajuda 
alimentària 

Pla d’ajuda alimentària a les persones 
necessitades. Situació a 23/01/12

El Pla d’ajuda a les persones més necessitades de la Unió 
Europea està emmarcat dins de las mesures de regulació 
del mercat de productes agroalimentaris de la PAC. El 
seu objectiu és, d’una banda, posar a disposició de las 
persones necessitades, de forma gratuïta, aliments bàsics 
de qualitat i, d’altra, utilitzar els excedents de certs pro-
ductes agraris en poder dels organismes públics d’inter-
venció de la Unió Europea.
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En són beneficiaries les persones físiques, individus i fa-
mílies o agrupacions compostes per aquestes persones, 
quina situació de dependència social i financera està 
constatada o reconeguda en funció dels criteris d’elegi-
bilitat adoptats per les autoritats competents, o jutjada 
amb relació als criteris practicats per les organitzacions 
caritatives i aprovats per les autoritats competents. En 
Espanya, las persones necessitades que desitgin rebre 
aliments com beneficiaries dels plans, han d’anar a las 
entitats benèfiques autoritzades; les quals, a la vegada, 
han de canalitzar la seva sol·licitud de participació a tra-
vés de les organitzacions caritatives designades a l’efecte.

La posada en marxa del Pla es va iniciar durant els anys 
1986 i 1987. Inicialment la Comissió Europea a fer ús 
dels productes emmagatzemats als organismes d’inter-
venció dels Estats membres, per a transformar-los en 
aliments destinats a aquelles capes més desfavorides de 
la societat. Des de llavors s’ha seguit executant aquesta 
mesura mitjançant plans anuals adoptats per la Comis-
sió, que tenen un doble objectiu: donar un ús apropiat 
a les existències de productes en poder dels organismes 
d’intervenció, adquirits en el marc de la Política Agrí-
cola Comuna i proporcionar aliments bàsics de qualitat 
de forma gratuïta a les persones més necessitades de la 
Unió Europea.

Anualment, en funció de la conjuntura dels mercats 
agraris i, en particular, del nivell d’existències de pro-
ductes agrícoles en els organismes d’intervenció, la Co-
missió aprova un pla de distribució en el que el valor dels 
productes emmagatzemats s’utilitza per a adquirir en el 
mercat comunitari aliments de primera necessitat, però 
també de qualitat, que es posen a disposició de les perso-
nes més necessitades de la Comunitat. Si, temporalment, 
no es troben disponibles determinats productes a les 
existències d’intervenció, s’assigna una quantitat econò-
mica per a la compra dels aliments en el mercat.

La assignació pressupostària dels darrers anys ha estat 
la següent: 

Pla
UE Espanya Catalunya

(euros) (euros)
% s/to-

tal UE
(euros)

% s/to-
tal E E

2012 113.487.343 18.084.154 15,9 %
Pendent 

d’assignació

2011 480.000.000 74.731.353 15,6 % 9.909.831 13,26 %

2010 478.000.000 52.623.664 11,0 % 7.902.735 15,0 %

2009 496.000.000 61.957.787 12,5 % 11.476.922 18,52 %

S’ha aprovat una pròrroga del programa per al 2012 i 
2013 amb un pressupost comunitari de fins a una màxim 
de 500 milions d’euros per al 2012, així que les dades 
d’aquest quadre es modificaran respecte al 2012.

Retirades del mercat - Fruita per beneficència 

La normativa comunitària preveu que per fer front a les 
crisis del mercat de fruites i hortalisses les Organitzaci-
ons de Productors reconegudes poden retirar del mercat 
part de la seva producció, per evitar la caiguda de preus.

Els productes que es retiren del mercat han de reunir els 
requisits per ser comercialitzats i entre d’altres destina-
cions es poden lliurar gratuïtament a institucions, sense 
ànim de lucre, reconegudes o autoritzades pels Estats 
membres, que tinguin com a finalitat atendre a persones 
amb manca del recursos necessaris per la seva subsistèn-
cia o que estiguin en risc d’exclusió social, 

Actualment a Catalunya hi ha autoritzades com a recep-
tores de fruites i hortalisses procedents de retirades del 
mercat 505 entitats amb uns 110.000 beneficiaris, que 
reben les fruites i verdures retirades per les organitza-
cions de productores de Catalunya i d’altres Comunitats 
Autònomes a través dels quatres Bancs dels Aliments de 
Catalunya.

A l’any 2011 s’han retirat del mercat a Catalunya 4.390 
tones de fruita amb destinació a distribució gratuïta, 
3.722 tones s’han distribuït en fresc i 667,8 tones trans-
formades en suc.

Els Bancs dels Aliments de Catalunya han rebut i han 
distribuït entre les entitats autoritzades com a receptores 
de fruita, a l’any 2011, 1.711,44 tones de fruita fresca.

Demarcació Fruita 
retirada 

Catalunya
(tones)

Fruita i Verdura 
retirada 

a altres CCAA 
(tones)

Total
(tones)

Banc Aliments 
de Barcelona

418,00 722,24 1.140,24

Banc Aliments 
de Girona

80,96 104,50 185,46

Banc Aliments 
de Lleida

165,42 128,34 273,76

Banc Aliments 
de Tarragona

65,64 46,34 111,98

Total 730,02 1.001,42 1.711,44

Transformació fruita retirada del mercat amb 
destinació a distribució gratuïta 

L’any 2009 la Fundació Banc dels Aliments de Barce-
lona va impulsar un projecte de transformació de frui-
ta procedent de retirada amb destinació a les persones 
necessitades de Catalunya, amb l’objectiu d’allargar el 
període de consum de la fruita més perible i adequar el 
subministrament al consum de les entitats receptores, 
que en els últims tres anys ha finançat el DAAM, llevat 
la transformació de clementina de l’any 2010 que la va 
finançar la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.

Any Productes 
retirats

Kg retirats 
per 

espècie

Total 
quilos 

transformats

Suc 
obtingut 

(kg)

2009
Préssec 144.971

687.663 503.350
Nectarina 542.692

2010
Préssec 291.259 

838.382 602.659
Nectarina 547.123

2010 Clementina 503.031 503.031 200.720

2011
Préssec 9.492

667.882 448.00
Nectarina 658.390
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El producte obtingut d’aquesta transformació es distri-
bueix entre les entitats receptores de fruita. Al 2011 els 
Bancs han distribuït 405.087 litres de suc de préssec/
nectarina i 171.714 litres de suc de mandarina. 

Demarcació Suc de préssec 
i nectarina 

(litres)

Suc de 
mandarina 

(litres)

Total

Banc Aliments 
de Barcelona 234.273 171.714 405.987

Banc Aliments 
de Girona 40.470 0 40.470

Banc Aliments 
de Lleida 62.652 0 62.652

Banc Aliments 
de Tarragona 67.692 0 67.692

Total 405.087 171.714 576.801

Aquesta iniciativa es troba regulada en el marc d’un con-
veni signat entre el DAAM i el Banc dels Aliments per 
a sufragar la transformació en suc de fruita retirada del 
mercat per Organitzacions de Productors de Catalunya 
en el marc del Reglament (UE) 543/2011 amb destinació 
a la distribució gratuïta.

L’única aportació dinerària que hem fet al Banc dels Ali-
ments aquests anys enrera és el pagat per la transforma-
ció dels productes retirats en suc (180.000 euros el 2011). 
Esperem poder disposar de 160.000 euros el 2012.

L’aportació del Pla de distribució d’Aliments a les per-
sones necessitades (el pressupost el gestiona el FEGA) 
compto que serà uns 10.000.000 euros per a tota Catalu-
nya. Això és el valor dels aliments que compto podrem 
repartir durant 2012, mitjançant els Bans d’Aliments i la 
Creu Roja, en el marc del Pla de distribució d’aliments 
entre les persones més necessitades de la UE que prope-
rament es prorrogarà per el 2012 i 2013.

El valor de la fruita de retirada és imprevisible ja que re-
ben tant de les OPFH de Catalunya com de fora i depèn 
molt de com van les campanyes. Ara s’està retirant molt 
cítrics. Les Organitzacions de productors Catalanes van 
retirar amb destinació a la distribució gratuïta durant el 
2011 fruita per valor de 1.525.000 euros.

Programa fruita a les escoles 

El programa es va iniciar el gener de 2010, amb un pres-
supost de 1.000.000 d’euros dels quals 900.000 euros 
eren per a la promoció i distribució de fruita (450.000 
a càrrec de la UE) i 100.000 per comunicació i mesures 
d’acompanyament).

Al ser el primer any d’aplicació el programa es va adre-
çar a l’alumnat de 2n cicle d’educació infantil i als de ci-
cle inicial i mitjà de primària de centres educatius inclo-
sos en barris i àrees urbanes amb projectes d’intervenció 
integrals aprovats en base a la Llei 2/2004, de millora de 
barris. Al programa es van adherir 213 escoles i un total 
de 48.036 nens d’edats entre 3 i 10 anys.

Durant els 6 mesos que va durar el programa es van dis-
tribuir 270.111,60 kg de fruita de 12 espècies diferents.

En els curs 2010/2011 i 2011/2012 el Programa s’ha diri-
git a tots als nens i nenes que assisteixen regularment a 
centres educatius de Catalunya.

Curs Escoles Nens 
adherits al 
programa

Edat 
benefi-

ciaris

Nom-
bre 

dosis

Tones 
de 

fruita

2009/2010 213 48.036 3-10 anys 30 279,11

2010/2011 1.136 181.598 6-12 anys 30 1.031,91

2011/2012 1.275 295.753 3-12 anys 18 1.118,00

Ajut al subministrament del llet als centres 
escolars

L’ajut a la cessió de llet i determinats productes lactis 
a l’alumnat de centres escolars funciona des de l’any 
1977 i el 100% del seu pressupost va a càrrec del pressu-
post del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). 
Aquest ajut consisteix en subministrar productes lactis 
(llet, iogurts i formatges) a preus reduïts a l’alumnat dels 
centres escolars participants d’educació infantil (inclo-
ses les llars d’infants), educació primària, i d’educació 
secundària (inclosa d’obligatòria, el batxillerat i la for-
mació professional de grau mitjà). Els centres disposen 
de varies vies per poder rebre els productes amb subven-
ció, a través de proveïdors autoritzats, que és la utilitzada 
fins ara pels centres participants o bé fer-ho directament.

Durant l’últim curs escolar, 2010-2011, han participat 
242 centres i s’han arribat a distribuir 134.098 kg de 
productes entre un total de 50.000 alumnat beneficiari, 
i això ha suposat el pagament d’un import total d’ajut de 
28.000 euros.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 61/IX, 
sobre les accions per a lluitar contra la po-
bresa
Tram. 390-00061/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012
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Control del compliment de la Moció 62/IX, 
sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012

Control del compliment de la Moció 63/IX, 
sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 390-00063/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012

Control del compliment de la Moció 64/IX, 
sobre el Decret llei 3/2011, del 20 de desem-
bre, de mesures urgents en matèria de tre-
soreria
Tram. 390-00064/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012

Control del compliment de la Moció 65/IX, 
de suport al personal funcionari, estatutari i 
laboral de la Generalitat davant el perjudici 
dels seus drets laborals
Tram. 390-00065/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la campanya de prevenció de delictes 
en el transport públic
Tram. 354-00051/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el canvi d’actitud del Govern amb re-
lació als desnonaments i sobre les accions 
policials en el desnonament del barri del 
Clot, de Barcelona
Tram. 354-00052/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el compliment de l’Informe del Síndic 
de Greuges relatiu als incidents que es van 
produir a la plaça de Catalunya de Barcelo-
na el 27 de maig de 2011 i al voltant del Par-
lament de Catalunya el 15 de juny de 2011 i 
sobre l’adquisició de nous materials antia-
valots per al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00067/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’actuació del Govern amb relació a l’accident 
al magatzem nuclear de Marcoule, a França
Tram. 354-00069/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els processos oberts amb relació 
als incidents del Parlament del 15 de juny de 
2011 i sobre els incidents de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo-
bregat del 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00082/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’actuació policial a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo-
bregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00085/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents del 6 d’octubre de 2011 a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 354-00086/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’ús de material d’organitzacions polí-
tiques democràtiques i pacífiques en sessi-
ons d’entrenament de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00092/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre el cessament del cap de relacions 
amb l’Administració de justícia dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00096/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre les mesures anunciades en matèria de 
funció pública
Tram. 354-00100/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de Governació i Relacions Institucio-
nals sobre les propostes presentades a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats 
Públics
Tram. 354-00101/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-
C 228).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el projecte de reestructuració del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00106/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra al claustre de la Univer-
sitat de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 354-00110/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre la ges-
tió del pagament de la nòmina del mes de 
desembre als treballadors de l’Administració 
pública
Tram. 354-00111/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la retenció 
de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques de la paga extra de Nadal als treba-
lladors de l’Administració pública
Tram. 354-00113/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre-
sidenta del Govern sobre el pagament de la 
mensualitat de desembre i la paga extraor-
dinària de Nadal als treballadors públics el 
desembre del 2011
Tram. 354-00114/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre el pa-
gament de la mensualitat de desembre i la 
paga extraordinària de Nadal als treballa-
dors públics el desembre del 2011
Tram. 354-00115/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, del 
08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el con-
seller d’Economia i Coneixement sobre els 
motius de la rectificació del Govern amb re-
lació al Decret llei 3/2011 i els motius pels 
quals no es va informar els mitjans de comu-
nicació de l’acord adoptat en la reunió del 
Govern del 3 de gener de 2012
Tram. 354-00119/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 14, del 02.02.2012 
(DSPC-C 227).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, del 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, del 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
la retallada del 8% en la ràtio del personal 
dels centres públics i concertats que atenen 
persones amb discapacitat
Tram. 354-00131/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, del 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
les polítiques del seu departament en matè-
ria de violència masclista
Tram. 354-00134/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Caterina Mieras i Barceló, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 41970).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes, sessió del 08.02.2012.

13 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

4.53.03. INFORMACIó 73



Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre les ne-
gociacions per a l’emplaçament a Catalunya 
del macroequipament lúdic Las Vegas
Tram. 354-00142/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 42463).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Empresa i Ocupació so-
bre les actuacions amb relació a Spanair
Tram. 354-00143/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 42464).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 02.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació 
del seu departament amb relació al tanca-
ment de Spanair
Tram. 354-00145/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 42543).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 08.02.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Governs Locals amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 352-00754/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 352-00755/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Girona amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 352-00756/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 352-00757/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Lleida amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 352-00758/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença d’Enric Argullol 
i Murgades, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general
Tram. 352-00847/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, professor de ciència política 
i de l’Administració de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00848/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Jesús Bur-
gueño i Rivero, doctor en geografia i profes-
sor de la Universitat de Lleida, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general
Tram. 352-00849/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Miquel Roca 
i Junyent amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00850/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Geògrafs amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00851/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Governs Locals amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general
Tram. 352-00892/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general
Tram. 352-00893/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Girona amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general
Tram. 352-00894/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general
Tram. 352-00895/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Lleida amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general
Tram. 352-00896/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00897/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00898/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Jaume Ma-
gre Ferran, director de la Fundació Carles 
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00899/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Joaquim 
Tornos, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general
Tram. 352-00914/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Proposta de compareixença d’Alfredo 
Galán, professor de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general
Tram. 352-00915/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general
Tram. 352-00916/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’excés de 
velocitat en la conducció del diputat Gerard 
M. Figueras i Albà per una via del Baix Camp
Tram. 356-00122/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Confederació de Treballadors Autò-
noms de Catalunya - Unió General de Treballa-
dors perquè exposi el seu punt de vista sobre 
l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplica-
ció a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00245/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 9, tinguda el 
08.02.2012 (DSPC-C 232).

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Bu-
queras y Bach, president de la Comissió Na-
cional per a la Racionalització dels Horaris 
Espanyols, perquè informi sobre els objec-
tius i les propostes de l’entitat
Tram. 356-00253/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Intersectorial d’Au-
tònoms de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informin so-
bre la situació dels autònoms
Tram. 356-00257/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria de la Dona de Co-
missions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 356-00258/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria d’Igualtat i Políti-
ques Socials de la Unió General de Treba-
lladors davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la violència 
masclista contra les dones i les nenes
Tram. 356-00259/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat 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. 356-00285/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació ECOM 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. 356-00288/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).
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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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).
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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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
toni Duran i Lleida, president de la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió 
Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
l’activitat i els resultats de les comissions 
que presideix durant el 2011
Tram. 356-00311/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Administració i Funció Pública davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè expli-
qui el procés negociador amb els sindicats 
i amb els agents socials sobre les mesures 
d’estalvi econòmic en el personal d’adminis-
tració i tècnic de la Generalitat
Tram. 356-00312/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de la Policia perquè informi sobre 
l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra al claustre de la Universitat de 
Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 356-00313/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Interior, 
tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Administració i Funció Pública davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la retenció de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques de la paga 
extra de Nadal als treballadors de l’Adminis-
tració pública
Tram. 356-00316/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, 
director del Memorial Democràtic, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi del seu programa d’actuació amb relació 
a aquesta institució i sobre el procés de de-
gradació que està patint
Tram. 356-00317/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 18, tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 02.02.2012 (DSPC-C 227).

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les polítiques d’eradicació de 
la violència masclista
Tram. 356-00326/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41547).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presen-
ti propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00332/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42009).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del grup Tamaia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presen-
ti propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00333/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42009).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació El Safareig davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè pre-
senti propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00334/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42009).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les accions contra la violència 
masclista adreçades a les dones i els seus fills
Tram. 356-00341/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42212).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vila, representant de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
opini sobre les mesures que es duen a ter-
me contra la violència de gènere
Tram. 356-00342/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42213).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 08.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana del Consum 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la proble-
màtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats finance-
res i les actuacions per a preservar els drets 
dels consumidors afectats
Tram. 356-00349/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42454).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 02.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la problemàti-
ca derivada de la comercialització de parti-
cipacions preferents d’entitats financeres i 
les actuacions per a preservar els drets dels 
consumidors afectats
Tram. 356-00350/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42454).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 02.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialitza-
ció de participacions preferents d’entitats fi-
nanceres i les actuacions per a preservar els 
drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00351/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42454).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 02.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialitza-
ció de participacions preferents d’entitats fi-
nanceres i les actuacions per a preservar els 
drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00352/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42454).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 02.02.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les polítiques de seguretat 
nuclear
Tram. 355-00020/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre la política energètica i 
sobre el debat nuclear mundial arran de la 
greu situació del Japó
Tram. 355-00063/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política pesquera comuna
Tram. 355-00071/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 01.02.2012 (DSPC-C 226).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb els conse-
llers d’Economia i Coneixement i de Territori 
i Sostenibilitat sobre els darrers esdeveni-
ments amb relació a la companyia Spanair
Tram. 355-00081/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Departa-
ment d’Economia i Coneixement, Conseller del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat (reg. 42285).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 01.02.2012.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els casos 
de violència masclista que s’han produït els 
primers dies del 2012 i sobre l’actuació del 
Departament d’Interior en aquesta matèria
Tram. 355-00082/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 14, del 02.02.2012 
(DSPC-C 227).

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

Compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili amb relació a la Proposició de 
llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització 
dels municipis de gran població
Tram. 353-00132/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 353-00133/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Reus amb relació 
a la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran població
Tram. 353-00134/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president del Centre de 
Lectura de Reus amb relació a la Proposi-
ció de llei per la qual s’estableix l’aplicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’organitza-
ció dels municipis de gran població
Tram. 353-00135/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president del Consell de 
Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre els beneficis de l’energia ae-
rogeotèrmica en el món agrícola i ramader
Tram. 357-00128/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 01.02.2012 (DSPC-C 226).

Compareixença del president de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre els reptes i la situació del co-
operativisme agrari català
Tram. 357-00129/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 08.02.2012 (DSPC-C 232).

Compareixença de Ramon Terrassa i Cu-
sí, secretari de Família, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les actuacions de la Secretaria amb re-
lació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i 
Bisexual
Tram. 357-00170/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 08.02.2012 (DSPC-C 233).
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Compareixença d’una representació de la 
Plataforma ILP Aturem l’Atur davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre les polítiques de joventut en l’àm-
bit de l’ocupació
Tram. 357-00217/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa Onion davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre les po-
lítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00218/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Compareixença de Carles Jiménez i More-
ra, president de la Jove Confraria del Cava 
de Sant Sadurní d’Anoia, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar so-
bre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00219/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Compareixença de Víctor Giné Roger, direc-
tor de Group MC, davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre les 
polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00220/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de 
Catalunya - Unió General de Treballadors per 
a exposar el seu punt de vista sobre l’estat 
d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a 
Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00246/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Compareixença de representants d’Autò-
noms Pimec davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la trajectòria 
de l’organització
Tram. 357-00247/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Compareixença de representants de la Fede-
ració de Treballadors Autònoms Dependents, 
de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplica-
ció a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00248/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Intersectorial d’Autònoms de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la situació dels 
autònoms
Tram. 357-00249/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).
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Compareixença de representants de l’Orga-
nització d’Autònoms de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a do-
nar a conèixer els objectius i les activitats 
d’aquesta organització
Tram. 357-00250/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 19, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, 
president de la Comissió Nacional per a la 
Racionalització dels Horaris Espanyols, per 
a informar sobre els objectius i les propos-
tes de l’entitat
Tram. 357-00251/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona de Comissions Obre-
res de Catalunya davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre la vi-
olència masclista contra les dones i les nenes
Tram. 357-00252/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de 
la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 357-00253/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 5, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 233).

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Productors de Mol·luscs del Del-
ta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre les problemà-
tiques i les propostes del sector
Tram. 357-00254/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 9, tinguda el 08.02.2012 
(DSPC-C 232).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 24

Convocada per al dia 15 de febrer de 2012

Convocatòria

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

15 de febrer de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Declaració del Parlament de Catalunya de condol per 
la mort d’Antoni Tàpies. Tram. 401-00027/09. Junta de 
Portaveus. Substanciació.

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 15 de febrer, a les 10.00 h).

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012. Tram. 200-00018/09. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 248, 3).

5. Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual. Tram. 200-00012/09. Comissió d’Afers 
Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 247, 3).

6. 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. Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 249, 3).

7. Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
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3 d’agost. Tram. 200-00011/09. Comissió de Territori i 
Sostenibilitat. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 246, 3).

8. Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a la inver-
sió de recursos públics a Spanair. Tram. 300-00119/09. 
Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. Tram. 
300-00115/09. Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els transvasaments. 
Tram. 300-00114/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la política per a miti-
gar el canvi climàtic i el seu impacte en el teixit produc-
tiu. Tram. 300-00116/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el servei ferroviari en-
tre Lleida i la Pobla de Segur. Tram. 300-00117/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la protecció de les fa-
mílies amb menys recursos. Tram. 300-00118/09. Mari-
sa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la planificació i el finançament de les llars d’infants. 
Tram. 302-00097/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació financera dels ens locals. Tram. 302-00098/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política exterior. Tram. 302-00099/09. Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors. 
Tram. 302-00100/09. Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el sistema de tarifació i de finançament del transport pú-
blic. Tram. 302-00101/09. Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les finances municipals. Tram. 302-
00102/09. Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Interior
Tram. 330-00024/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 44574 / Coneixement: 09.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals, el dia 8 
de febrer de 2012, n’exercirà la suplència en l’exercici de 
les seves funcions, el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 6 de febrer de 2012

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

N. de. R.: El Decret 11/2012, de 6 de febrer, d’encàrrec 
del despatx de la vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals, el dia 8 de fe-
brer de 2012, és publicat al DOGC 6062, de 8 de febrer 
de 2012. 

Encàrrec del despatx del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00025/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 44660 / Coneixement: 10.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 9 al 10 de febrer 
de 2012, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
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la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya i consellera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 2 de febrer de 2012

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

N. de. R.: El Decret 12/2012, de 2 de febrer, d’encàrrec 
del despatx d del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 9 al 10 de febrer 
de 2012, és publicat al DOGC 6063, de 9 de febrer de 
2012. 

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Avaluació del Pla de seguretat viària 2008-
2010
Tram. 334-00050/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 42289 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat: 
Mesa del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller d’Interior s’aprova la proposta 
d’acord del Govern pel qual es disposa la tramesa al Par-
lament de l’Avaluació del Pla de seguretat viària 2008-
2010. El text aprovat s’adjunta a l’Acta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el trenta-u de gener de dos mil 
dotze.

Barcelona, 31 de gener de 2012

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

Acord del Govern pel qual es disposa la 
tramesa al Parlament de l’Avaluació del Pla 
de seguretat viària 2008-2010.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Ser-
vei Català de Trànsit, estableix en el seu article 2.5.f com 
a funció del Departament d’Interior elevar al Govern, 
perquè les trameti al Parlament, les conclusions i la valo-
ració final del Pla de seguretat viària.

A proposta del conseller d’Interior, d’acord amb les atri-
bucions que li confereix l’article 5.e del Decret 102/1998, 
de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, cir-
culació de vehicles i seguretat viària, que estableix que 
correspon al conseller elevar al Govern, per a la seva tra-
mesa al Parlament, les conclusions i valoracions finals 
del Pla, el Govern, 

Acorda: 

Trametre al Parlament l’Avaluació del Pla de seguretat 
viària 2008-2010, que s’adjunta com annex.

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 413/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, corresponent al 2009
	Tram. 256-00021/09
	Adopció
	Resolució 414/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’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
	Adopció


	Resolució 417/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons d’asil i migració [COM (2011) 751 final]
	Tram. 295-00157/09
	Adopció


	Resolució 418/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’organització d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
	Tram. 250-00552/09
	Adopció


	Resolució 419/IX del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00568/09
	Adopció


	Resolució 420/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, xenòfobs o racistes
	Tram. 250-00609/09
	Adopció


	Resolució 421/IX del Parlament de Catalunya, sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
	Tram. 250-00635/09
	Adopció


	Resolució 422/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00636/09
	Adopció


	Resolució 423/IX del Parlament de Catalunya, sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
	Tram. 250-00637/09
	Adopció


	Resolució 424/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la seguretat dels usuaris del transport públic i sobre l’impuls de mesures per a fer més efectiu el procediment sancionador
	Tram. 250-00638/09
	Adopció


	Resolució 425/IX del Parlament de Catalunya, sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb armilles antibala
	Tram. 250-00750/09
	Adopció





	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 Consell sobre els fons de capital de risc europeus
	Tram. 295-00160/09
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017
	Tram. 295-00167/09
	Coneixement de la proposta


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix Horitzó 2020, programa marc de recerca i innovació (2014-2020)
	Tram. 295-00168/09
	Coneixement de la proposta


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea un sistema europeu de vigilància de fronteres (Eurosur)
	Tram. 295-00170/09
	Coneixement de la proposta






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el compliment de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escorxadors
	Tram. 250-00218/09
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la convocatòria dels ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives per al 2011
	Tram. 250-00386/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre el conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre de Documentació del Parc Natur
	Tram. 250-00408/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un procés de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials per a consensuar la política de seguretat
	Tram. 250-00546/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la inclusió en l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la valoració de l’actuació del Departament d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i del moviment del 15-M
	Tram. 250-00547/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre el nomenament d’un secretari o secretària de Seguretat del Departament d’Interior
	Tram. 250-00548/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’intercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-00595/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre la declaració relativa a la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i sobre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes oficials i de l’Administració
	Tram. 250-00597/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’observança de la normativa vigent amb relació a la utilització del símbol CAT a les matrícules
	Tram. 250-00600/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre les activitats militars al parc de Collserola, a Barcelona
	Tram. 250-00622/09
	Decaïment


	Proposta de resolució sobre la legislació aplicable per les companyies asseguradores de conreus i sobre les mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues degudes a fenòmens atmosfèrics
	Tram. 250-00623/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 35/IX, sobre l’execució de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 250-00628/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la responsabilitat de l’actuació dels Mossos d’Esquadra a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 250-00673/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre el compliment dels convenis i acords signats referents al concert de places públiques 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 G
	Tram. 250-00685/09
	Rebuig


	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
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la incorporació de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00722/09
	Decaïment


	Proposta de resolució sobre els sistemes que regulen els controls de velocitat i la distància entre els senyals de limitació de velocitat
	Tram. 250-00741/09
	Rebuig


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






	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
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 246)

	Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 200-00012/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 242)


	Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 200-00020/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei del sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 202-00070/09
	Esmenes a la totalitat
	Proposició de llei del codi ètic de la policia de Catalunya
	Tram. 202-00071/09
	Esmenes a la totalitat


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


	Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 202-00074/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposició de llei de segregació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran
	Tram. 202-00075/09
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una llei contra l’homofòbia
	Tram. 250-00751/09
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
	Tram. 250-00790/09
	Canvi de Comissió tramitadora


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


	Proposta de resolució sobre el compliment de la recomanació inclosa en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar sistemes de videovigilància dins els furgons policials per al trasllat de detinguts
	Tram. 250-00806/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’atorgament de la subvenció a l’Ajuntament de Portbou per a acabar les obres de l’Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació d’un pla de finançament d’aquest centre
	Tram. 250-00807/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’unitats dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals
	Tram. 250-00808/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la l’atenció als adolescents a la Ciutat de la Justícia
	Tram. 250-00810/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la priorització pressupostària dels programes contra la violència masclista
	Tram. 250-00811/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la compatibilitat dels càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 250-00812/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’autobús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona
	Tram. 250-00813/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



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



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



	Proposta de resolució sobre l’estudi de fórmules per a l’abaratiment dels títols de transport públic i sobre la renegociació de l’aportació estatal al transport públic de Catalunya
	Tram. 250-00816/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüència de pas a l’estació de Renfe de Viladecans
	Tram. 250-00817/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat en el transport públic de Barcelona
	Tram. 250-00818/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



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



	Proposta de resolució sobre la col·laboració amb els sectors de l’economia social i cooperativa
	Tram. 250-00820/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres de millorament del tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera C-55
	Tram. 250-00821/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del Centre Logístic Baix Penedès
	Tram. 250-00822/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de la planta de transferència de residus urbans del Vendrell
	Tram. 250-00823/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un segon habitatge en les explotacions agràries de dimensió reduïda
	Tram. 250-00824/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments en concepte de subvencions per a ensenyament i sobre l’assignació dels recursos per a les llars d’infants
	Tram. 250-00826/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reobertura del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 250-00827/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la ratificació i l’adhesió a la Carta internacional del caminar
	Tram. 250-00828/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del suport a l’Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou
	Tram. 250-00830/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració i la presentació d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
	Tram. 250-00831/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació del programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la regió sanitària de Girona
	Tram. 250-00833/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes 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 T
	Tram. 250-00834/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes 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 reside
	Tram. 250-00835/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes 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 usu
	Tram. 250-00836/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la planificació del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordinació amb els horaris d’autobús
	Tram. 250-00837/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció per a informar del canvi del model de pagament aplicat durant l’agost del 2011
	Tram. 250-00838/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una campanya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavorits
	Tram. 250-00839/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-00840/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la gestió integral de les polítiques d’inclusió social i inserció laboral
	Tram. 250-00841/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament dels mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-00842/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la paralització de la renda mínima d’inserció i la represa del diàleg per a reformar-la
	Tram. 250-00843/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica dels expedients personals del sistema català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 250-00844/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència en el sistema català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 250-00845/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 250-00846/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 250-00847/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi d’impacte de les antenes a Viladecans
	Tram. 250-00848/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Justícia
	Tram. 250-00849/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 250-00850/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 250-00851/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 250-00852/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat als departaments de Presidència i de Governació i Relacions Institucionals
	Tram. 250-00853/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-00854/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Ensenyament
	Tram. 250-00855/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Interior
	Tram. 250-00856/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 250-00857/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Cultura
	Tram. 250-00858/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Salut
	Tram. 250-00859/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a Barcelona
	Tram. 250-00860/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
	Tram. 250-00861/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la no-autorització de l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
	Tram. 250-00862/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur i la implementació de mesures per a fomentar-ne l’ús
	Tram. 250-00863/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre el transport públic a l’Alt Penedès
	Tram. 250-00864/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 250-00865/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00866/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la negociació per al traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a finalitats socials
	Tram. 250-00867/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
	Tram. 250-00868/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta línia
	Tram. 250-00869/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de primer d’ESO i la creació d’una nova línia a P3 al Masnou
	Tram. 250-00870/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels barons d’Esponellà
	Tram. 250-00871/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la potenciació i el millorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el manteniment de l’estació central de Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la recuperació dels desc
	Tram. 250-00872/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aportació per part de l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recuperin els estalvis
	Tram. 250-00873/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la subscripció de participacions preferents i altres productes financers de risc i sobre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres que en comercialitzen
	Tram. 250-00874/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del Programa de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directives de benestar animal
	Tram. 250-00875/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
	Tram. 250-00876/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una base de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
	Tram. 250-00877/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’accés al castell de Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere Sallavinera
	Tram. 250-00878/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restauració i la posada en funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres
	Tram. 250-00879/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals de Massanes
	Tram. 250-00880/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació de la qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima
	Tram. 250-00881/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la violència masclista
	Tram. 250-00882/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
	Tram. 250-00883/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
	Tram. 250-00884/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 250-00885/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies d’ADSL desdoblades de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i dels centres als quals se’ls ha retirat
	Tram. 250-00887/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conversió de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l’agilitació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals mòduls p
	Tram. 250-00889/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00890/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació i el manteniment dels serveis de ginecologia, traumatologia i cirurgia de guàrdia, pediatria d’urgència i ambulàncies de l’Hospital Comarcal de Blanes i sobre la recuperació del servei nocturn dels centres d’aten
	Tram. 250-00891/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte de restauració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Seprona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
	Tram. 250-00892/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revocació de l’eliminació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Montserrat
	Tram. 250-00893/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’abús comès per les entitats financeres en la comercialització de participacions preferents i sobre la restitució del capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat
	Tram. 250-00894/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat de l’atenció residencial i diürna per a persones amb discapacitat i del compliment de la Llei 12/2007, de serveis socials
	Tram. 250-00895/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat d’elements estereotipats que reprodueixen rols de gènere que fomenten la desigualtat
	Tram. 250-00896/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament d’aigua des de l’Ebre
	Tram. 250-00897/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00898/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restauració de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
	Tram. 250-00899/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assignació d’una partida pressupostària per a la construcció de l’Escola de Can Montllor, l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a Terrassa
	Tram. 250-00900/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el foment del diàleg amb la comunitat educativa d’Esparreguera i la reconsideració de la decisió de suspendre la construcció de l’institut escola Esparreguera II
	Tram. 250-00901/09
	Presentació





	3.10.45.	Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
	Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
	Tram. 259-00001/09
	Tramitació
	Termini de formulació d’objeccions




	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Substitució de ponents
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Substitució de ponents


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Substitució de ponents


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violènci
	Tram. 270-00011/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial decret llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, per tal d’introdui
	Tram. 270-00013/09
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de l’exercici del dret a l’autodeterminació de la nació catalana en el marc de la Unió Europea
	Tram. 252-00006/09
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre els transvasaments
	Tram. 300-00114/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
	Tram. 300-00115/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política per a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte en el teixit productiu
	Tram. 300-00116/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
	Tram. 300-00117/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la protecció de les famílies amb menys recursos
	Tram. 300-00118/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a la inversió de recursos públics a Spanair
	Tram. 300-00119/09
	Presentació






	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	Tram. 410-00001/09
	Substitució temporal de membres




	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/09
	Substitució de diputats



	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Atribució de la presidència de la Comissió de la Infància
	Tram. 408-00008/09
	Acord



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 227/IX, sobre la represa dels tràmits per a la construcció del nou centre docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
	Tram. 290-00216/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 234/IX, sobre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00223/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


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


	Control del compliment de la Resolució 294/IX, sobre el manteniment de les aportacions del fons europeu per a la compra d’aliments per a les persones més necessitades
	Tram. 290-00283/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 61/IX, sobre les accions per a lluitar contra la pobresa
	Tram. 390-00061/09
	Designació de la Comissió competent
	Control del compliment de la Moció 62/IX, sobre la situació dels serveis penitenciaris
	Tram. 390-00062/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 63/IX, sobre l’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 390-00063/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 64/IX, sobre el Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria
	Tram. 390-00064/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 65/IX, de suport al personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat davant el perjudici dels seus drets laborals
	Tram. 390-00065/09
	Designació de la Comissió competent





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la campanya de prevenció de delictes en el transport públic
	Tram. 354-00051/09
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el canvi d’actitud del Govern amb relació als desnonaments i sobre les accions policials en el desnonament del barri del Clot, de Barcelona
	Tram. 354-00052/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu als incidents que es van produir a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011 i al voltant
	Tram. 354-00067/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern amb relació a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 354-00069/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els processos oberts amb relació als incidents del Parlament del 15 de juny de 2011 i sobre els incidents de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet
	Tram. 354-00082/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 354-00085/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 6 d’octubre de 2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 354-00086/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ús de material d’organitzacions polítiques democràtiques i pacífiques en sessions d’entrenament de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00092/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el cessament del cap de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00096/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les mesures anunciades en matèria de funció pública
	Tram. 354-00100/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les propostes presentades a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
	Tram. 354-00101/09
	Rebuig de la sol·licitud


	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
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el projecte de reestructuració del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00106/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat de Girona el 16 de desembre de 2011
	Tram. 354-00110/09
	Decaïment


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la gestió del pagament de la nòmina del mes de desembre als treballadors de l’Administració pública
	Tram. 354-00111/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors de l’Administració pública
	Tram. 354-00113/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre del 2011
	Tram. 354-00114/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre del 2011
	Tram. 354-00115/09
	Rebuig de la sol·licitud


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


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els motius de la rectificació del Govern amb relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es va informar els mitjans de com
	Tram. 354-00119/09
	Rebuig de la sol·licitud


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


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


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la retallada del 8% en la ràtio del personal dels centres públics i concertats que atenen persones amb discapacitat
	Tram. 354-00131/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les polítiques del seu departament en matèria de violència masclista
	Tram. 354-00134/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les negociacions per a l’emplaçament a Catalunya del macroequipament lúdic Las Vegas
	Tram. 354-00142/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les actuacions amb relació a Spanair
	Tram. 354-00143/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació del seu departament amb relació al tancament de Spanair
	Tram. 354-00145/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral genera
	Tram. 352-00754/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 352-00755/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 352-00756/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 352-00757/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 352-00758/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Murgades, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
	Tram. 352-00847/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificaci
	Tram. 352-00848/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/198
	Tram. 352-00849/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00850/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00851/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00892/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00893/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00894/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00895/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
	Tram. 352-00896/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral gene
	Tram. 352-00897/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electo
	Tram. 352-00898/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni
	Tram. 352-00899/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de
	Tram. 352-00914/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del r
	Tram. 352-00915/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règi
	Tram. 352-00916/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’excés de velocitat en la conducció del diputat Gerard M. Figueras i Albà per una via del Baix Camp
	Tram. 356-00122/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió General de Treballadors perquè exposi el seu punt de vista sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut 
	Tram. 356-00245/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


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


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


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


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 356-00258/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 356-00259/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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 Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presentin el programa Integrate
	Tram. 356-00284/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


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


	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
	Retirada de la sol·licitud


	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 Pacte per a la infància
	Tram. 356-00289/09
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’activitat i els resultats de les com
	Tram. 356-00311/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el procés negociador amb els sindicats i amb els agents socials sobre les mesures d’estalvi econòmic en el personal d’
	Tram. 356-00312/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè informi sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat de Girona el 16 de desembre de 2011
	Tram. 356-00313/09
	Decaïment


	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors de l’A
	Tram. 356-00316/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, director del Memorial Democràtic, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi del seu programa d’actuació amb relació a aquesta institució i sobre el procés de degradació que està patint
	Tram. 356-00317/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del portaveu del Govern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els motius de la rectificació del Govern amb relació al Decret llei 3/2011 i els motius pels quals no es va informar els mitjans de comunicació 
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