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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 200-00011/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 260) p. 13

1.10. Resolucions

Resolució 449/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment del límit de velocitat al tram entre Manresa i 
Berga de l’autovia C-16
Tram. 250-00633/09
Adopció p. 13

Resolució 450/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la substitució dels rètols d’autovia i carretera que re-
produeixen de manera incorrecta el nom de Vilafranca del 
Penedès
Tram. 250-00634/09
Adopció p. 13

Resolució 451/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament del tram de la línia 9 del metro 
entre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i 
l’estació de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 250-00645/09
Adopció p. 14

Resolució 452/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el transport de passatgers per carretera entre les po-
blacions del Penedès i les ciutats de Barcelona i Tarragona
Tram. 250-00687/09
Adopció p. 14

Resolució 453/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a reduir la sinistralitat de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09
Adopció p. 14

Resolució 454/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’execució de les obres d’accés amb tren a la terminal 1 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat a fi que la connexió pu-
gui entrar en servei el 2013
Tram. 250-00656/09
Adopció p. 15

Resolució 455/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’homogeneïtzació de les tarifes de subministrament 
d’aigua en alta i l’equiparació dels tributs de l’aigua del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00666/09
Adopció p. 15

Resolució 456/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte i l’execució del túnel ferroviari d’Horta, a Bar-
celona
Tram. 250-00671/09
Adopció p. 16

Resolució 457/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la fixació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00676/09
Adopció p. 16

Resolució 458/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el suport a les tasques de recuperació de la Maternitat 
d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09
Adopció p. 16

Resolució 459/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la conservació de la vil·la romana de la Sagrera, a Bar-
celona
Tram. 250-00627/09
Adopció p. 17

Resolució 460/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la garantia de continuïtat efectiva del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00655/09
Adopció p. 17

Resolució 461/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs 
de treball de base de l’escala de suport del Cos de Mossos 
d’Esquadra i l’establiment de sistemes de promoció interna
Tram. 250-00707/09
Adopció p. 17

Resolució 462/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posició dels estats espanyol i francès amb relació a la 
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 250-00755/09
Adopció p. 18

Resolució 463/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs professionals
Tram. 250-00760/09
Adopció p. 18

Resolució 464/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de noves instal·lacions de piragüisme per 
a desenvolupar el Centre de Tecnificació de Piragüisme, a 
Lleida, i sobre les mesures per a garantir la pràctica del pira-
güisme i el rem en aquesta ciutat
Tram. 250-00769/09
Adopció p. 18

Resolució 465/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’estudi de mesures d’ajut per als municipis amb poca 
població
Tram. 250-00772/09
Adopció p. 19

Resolució 466/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’estudi de fórmules per a garantir l’atenció sanitària als 
ciutadans catalans en països que no tenen conveni bilateral 
d’assistència sanitària
Tram. 250-00735/09
Adopció p. 19

Resolució 467/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
línies d’actuació i l’establiment de convenis pluriennals de 
col·laboració amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00736/09
Adopció p. 20
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Resolució 468/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració i l’actualització periòdica del cens de cata-
lans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09
Adopció p. 20

Resolució 469/IX del Parlament de Catalunya, de 
suport a la celebració d’un referèndum per a decidir el futur 
polític d’Escòcia
Tram. 250-00631/09
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 relatiu al programa Hèrcules III per a la promoció d’ac-
cions en l’àmbit de la protecció dels interessos financers de 
la Comunitat
Tram. 295-00169/09
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 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de les dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades
Tram. 295-00179/09
Coneixement de la proposta p. 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals per part de les autoritats 
competents per a finalitats de prevenció, investigació, de-
tecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de 
sancions penals, i la lliure circulació d’aquestes dades
Tram. 295-00180/09
Coneixement de la proposta p. 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell pel qual s’aprova l’Es-
tatut de la Fundació Europea
Tram. 295-00181/09
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 manteniment del 
control del peatge de les Fonts i la bonificació de l’import del 
peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
Tram. 250-00661/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Lluís de Requesens, de Molins de Rei
Tram. 250-00680/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret que regula el servei del transport escolar i del document 
«Criteris que s’han seguit per a l’establiment de la proposta 
de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori al Gironès
Tram. 250-00690/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’opera-
ció de venda de les promocions d’habitatge social públic de 
lloguer a Alella, el Masnou i Teià
Tram. 250-00733/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia 
d’actuació de la Secretaria d’Afers Exteriors per mitjà de les 
comunitats catalanes a l’exterior per a donar suport a l’aco-
llida de la nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la recuperació i l’am-
pliació de les beques perquè estudiants universitaris cata-
lans residents a l’estranger puguin estudiar a les universitats 
de Catalunya
Tram. 250-00737/09
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre la restitució del coe-
ficient reductor del cànon de l’aigua dels municipis de les 
conques dels rius Ebre, Sénia i Garona en els pressupostos 
del 2012
Tram. 250-00744/09
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació del port de 
l’Ampolla
Tram. 250-00762/09
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
funcionament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Mont-
serrat el 2012
Tram. 250-00766/09
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 d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 200-00015/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 23
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 26
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 28
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 29
Ponència per a elaborar l’Informe p. 29

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre-
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya
Tram. 202-00079/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 30
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Proposta de resolució sobre l’atorgament de la sub-
venció 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
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la priorització pressu-
postària dels programes contra la violència masclista
Tram. 250-00811/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat en el transport públic de Barcelona
Tram. 250-00818/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
els sectors de l’economia social i cooperativa
Tram. 250-00820/09
Esmenes presentades p. 32

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
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port a l’Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou
Tram. 250-00830/09
Esmenes presentades p. 33

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
Canvi de Comissió tramitadora p. 33

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius 
desfavorits
Tram. 250-00839/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la transparència en el 
sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00840/09
Esmenes presentades p. 34
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre la gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral
Tram. 250-00841/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

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
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

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
Esmenes presentades p. 34
Canvi de Comissió tramitadora p. 35

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
Esmenes presentades p. 35

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
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estu-
di d’impacte de les antenes a Viladecans
Tram. 250-00848/09
Esmenes presentades 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’Interior
Tram. 250-00856/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 250-00865/09
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’aportació per part de 
l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics ne-
cessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la 
secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recu-
perin els estalvis
Tram. 250-00873/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’una base 
de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
Tram. 250-00877/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima
Tram. 250-00881/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-00882/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la revocació de l’eli-
minació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00893/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasa-
ment d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00898/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la restauració de l’anti-
ga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la publicació de la do-
cumentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en po-
der de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de totes les dependències de la residència per a gent 
gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la 
gestió del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de les res-
triccions aplicades en el títol d’abonament mensual per als 
trens regionals
Tram. 250-00906/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució de desacord amb els home-
natges institucionals del Govern de l’Estat i del Congrés dels 
Diputats a Manuel Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor i d’enllumenat en una passarel·la de l’estació de Ren-
fe de la Granada
Tram. 250-00908/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el permís de pas per 
als ciclistes pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll 
que no tinguin cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la preservació dels 
aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers de la Generalitat el 2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Junta de Seguretat de Catalunya per a analitzar la de-
cisió de la Delegació del Govern de l’Estat d’incrementar la 
presència dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya
Tram. 250-00915/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar el tall de subministraments bàsics a les famílies 
que no en poden pagar les factures
Tram. 250-00916/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pas de tractors i ma-
quinària agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de 
Voltregà i Sant Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del centre de telecomunicacions de Coll de Bucs, a Monta-
gut i Oix
Tram. 250-00919/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre les gestions per al 
manteniment i la consolidació de l’Espai Mallorca de Barce-
lona i de suport a aquesta entitat
Tram. 250-00921/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la recepció recíproca 
de Televisió de Catalunya i Canal 9 al País Valencià i a Cata-
lunya i sobre l’anul·lació o reducció de la sanció imposada a 
Acció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a la formalització de relacions diplo-
màtiques amb el Front Polisario
Tram. 250-00923/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00924/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’aprovació definitiva 
del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint 
Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-00925/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a deixar sense efecte l’aprovació definitiva del projecte 
de condicionament de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-saverdera
Tram. 250-00926/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la limitació de la retri-
bució dels equips de gerència de les universitats públiques 
i sobre la publicació de les retribucions del personal directiu 
i de gerència
Tram. 250-00927/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals adscrits als sectors de Sindicart
Tram. 250-00928/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la tramitació d’un pro-
jecte de llei de caça i l’aprovació d’una normativa que reguli 
la senyalització de les zones de seguretat en les activitats 
cinegètiques
Tram. 250-00929/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la priorització de les 
obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el 
consens en els canvis en els criteris funcionals de les pres-
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tacions de serveis de centres per a gent gran i persones 
amb discapacitat
Tram. 250-00932/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic per als municipis de les comarques de Lleida més 
afectades pels robatoris
Tram. 250-00933/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres
Tram. 250-00934/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la publicació del pres-
supost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la compareixença tri-
mestral davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a donar comptes de l’execució del pressupost i de 
l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la 
Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pome-
ra, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància ex-
terna de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes 
places per al 2012
Tram. 250-00939/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00940/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la publicació anual de 
les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del 
delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos respecte a l’Institut Escola Els Còdols i l’Esco-
la Marta Mata, del Vendrell
Tram. 250-00943/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el restabliment de 
l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el reconeixement de 
la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del 
nivell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oficina que té el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels danys 
en les collites del Parc Agrari del Baix Llobregat i sobre la 
declaració de zona catastròfica del parc
Tram. 250-00948/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
necessàries per a completar l’enllaç del nord de Figueres 
amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a 
Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas 
Sands Corporation
Tram. 250-00950/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el garantiment de la in-
tegració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb 
els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la recuperació del des-
compte del 10% del preu del bitllet d’anada i tornada del 
servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrre-
gues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de 
l’Institut Lluís Vives, a València
Tram. 250-00953/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles 
de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i 
el garantiment de la seguretat en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte 
del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació 
sostenible de les zones de regadiu
Tram. 250-00955/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’aturada de la central 
nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a 
l’anàlisi d’observadors externs
Tram. 250-00957/09
Presentació p. 57
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del conve-
ni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de 
residència i centre de dia de la Plataforma Centre Multiser-
veis d’aquest municipi
Tram. 250-00958/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon institut de Lliçà de Munt
Tram. 250-00959/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció 
de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i 
Plegamans
Tram. 250-00962/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00969/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la 
construcció del nou institut escola
Tram. 250-00971/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
resoldre els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de 
la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre les accions davant el 
Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres es-
peculatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la 
inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la publicació de la rela-
ció de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de condicionament de la carretera C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni de cessió del tram de travessía urbana de la carretera C-
150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00980/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
Tram. 250-00981/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’ac-
tuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00983/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Gro-
ga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla 
especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats 
socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09
Presentació p. 75

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 76

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 
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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 76
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 300-00130/09
Presentació p. 77

Interpel·lació al Govern sobre la difusió de la balan-
ça fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i dels avantatges 
del pacte fiscal en la línia del concert econòmic
Tram. 300-00131/09
Presentació p. 77

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques indus-
trials i turístiques
Tram. 300-00132/09
Presentació p. 77

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat del sis-
tema sanitari
Tram. 300-00133/09
Presentació p. 77

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 300-00134/09
Presentació p. 78

Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern de Ca-
talunya
Tram. 300-00135/09
Presentació p. 78

Interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de Reus
Tram. 300-00136/09
Presentació p. 78

Interpel·lació al Govern sobre l’emissió de certificats 
d’adequació de l’habitatge i d’informes d’inserció social per 
a estrangers
Tram. 300-00137/09
Presentació p. 78

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09
Elecció de la secretària p. 79

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea
Tram. 411-00003/09
Elecció del secretari p. 79

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 79

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 194/IX, so-
bre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra al baix Montseny
Tram. 290-00184/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 201/IX, so-
bre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 290-00191/09
Criteri sobre el compliment p. 80

Control del compliment de la Resolució 226/IX, so-
bre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Admi-
nistració
Tram. 290-00215/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 229/IX, so-
bre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administra-
tives
Tram. 290-00218/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 272/IX, so-
bre la inclusió de cursos sobre la legislació relativa a la pro-
tecció de dades personals en la programació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya
Tram. 290-00261/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 273/IX, so-
bre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greu-
ges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat 
Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que per-
meti al Síndic complir les seves funcions en espais de titu-
laritat estatal
Tram. 290-00262/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84

Control del compliment de la Resolució 277/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2011, referent a 
la Fundació Centre de Documentació Política, corresponent 
al 2009
Tram. 290-00266/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 278/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2011, referent 
a Televisió de Catalunya, SA, corresponent als anys 2007, 
2008 i 2009
Tram. 290-00267/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 279/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2011, referent a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 290-00268/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 280/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2011, referent al 
Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corres-
ponent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 290-00269/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 282/IX, so-
bre la participació en els processos informatius i de consulta 
de la Unió Europea
Tram. 290-00271/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 284/IX, so-
bre la reclamació al Govern de l’Estat de la competència per 
a establir els criteris d’accés a la universitat
Tram. 290-00273/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 285/IX, so-
bre els recursos humans, tècnics i materials de suport als 
alumnes amb necessitats educatives especials
Tram. 290-00274/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 286/IX, so-
bre la construcció del gimnàs de la Secció d’Institut de Coll-
bató
Tram. 290-00275/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 307/IX, so-
bre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 290-00296/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89
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Control del compliment de la Resolució310/IX, so-
bre el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajun-
tament d’Almatret (Segrià)
Tram. 290-00299/09
Sol·licitud de pròrroga p. 89
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 89

Control del compliment de la Resolució 405/IX, so-
bre l’acabament i la posada en funcionament de la segona 
fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 290-00391/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

Control del compliment de la Resolució 408/IX, so-
bre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Gi-
rona
Tram. 290-00394/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre 
la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 90

Control del compliment de la Moció 46/IX, sobre la 
política de salut
Tram. 390-00046/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 91

Control del compliment de la Moció 48/IX, sobre la 
política social
Tram. 390-00048/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 93

Control del compliment de la Moció 49/IX, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 94

Control del compliment de la Moció 66/IX, sobre la 
planificació i el finançament de les llars d’infants
Tram. 390-00066/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 67/IX, sobre la 
situació financera dels ens locals
Tram. 390-00067/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 68/IX, de su-
port a la convocatòria d’un referèndum sobre el futur polític 
d’Escòcia
Tram. 390-00068/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 69/IX, sobre 
l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 390-00069/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 70/IX, sobre 
el sistema de tarifació i de finançament del transport públic
Tram. 390-00070/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 71/IX, sobre la 
situació de les finances municipals
Tram. 390-00071/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 72/IX, de pro-
tecció dels cabals hidrològics de la conca de l’Ebre i de les 
altres conques internes de Catalunya
Tram. 390-00072/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les 
infraestructures
Tram. 390-00073/09
Designació de la Comissió competent p. 95

Control del compliment de la Moció 74/IX, sobre la 
protecció de les famílies amb menys recursos
Tram. 390-00074/09
Designació de la Comissió competent p. 96

Control del compliment de la Moció 75/IX, sobre el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 390-00075/09
Designació de la Comissió competent p. 96

Control del compliment de la Moció 76/IX, sobre la 
política per a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte en el 
teixit productiu
Tram. 390-00076/09
Designació de la Comissió competent p. 96

Control del compliment de la Moció 77/IX, sobre la 
presentació al Parlament de les mesures per a compensar 
els treballadors per la fallida de Spanair i sobre les actuaci-
ons per a llur recol·locació
Tram. 390-00077/09
Designació de la Comissió competent p. 96

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat
Tram. 354-00127/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la política en matèria d’educació infantil de pri-
mer cicle
Tram. 354-00144/09
Acord sobre la sol·licitud p. 96

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
Retirada de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns 
organitzades en pobles de les terres de Lleida
Tram. 354-00156/09
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incre-
ment de morts en accident de trànsit els dos primers mesos 
del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
Tram. 354-00157/09
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els resultats del Pla de xoc contra l’atur presentat 
l’octubre del 2011
Tram. 354-00159/09
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·l ic i tud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller  
de Territori i Sostenibilitat sobre els aspectes territorials, ur-
banístics i econòmics del projecte Eurovegas
Tram. 354-00161/09
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els aspectes territorials, urbanístics i econò-
mics del projecte Eurovegas
Tram. 354-00162/09
Sol·licitud i tramitació p. 97
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Rural de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè exposi l’impuls de línies de 
treball per a la gent jove dels territoris rurals
Tram. 356-00286/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les delegacions del Govern 
a l’exterior
Tram. 356-00309/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi so-
bre el contingut i les possibilitats d’aplicació a Catalunya del 
tercer protocol de la Convenció dels Drets de l’Infant
Tram. 356-00452/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
a Lleida davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de 
les terres de Lleida
Tram. 356-00476/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia de la Unió General de Tre-
balladors davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la se-
va visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles 
de les terres de Lleida
Tram. 356-00477/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra de Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00478/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de 
veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00479/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00480/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00481/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les pa-
trulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Llei-
da
Tram. 356-00482/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nuclear Ascó - Vandellós II davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la seguretat 
de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00483/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Carmen Martínez 
Ten, presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, davant la 

Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la se-
guretat de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00484/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi de les causes de l’increment de morts en accident de 
trànsit els dos primers mesos del 2012 i les actuacions per 
a afrontar-les
Tram. 356-00486/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de la plataforma Cer-
cle de Negocis entre Espanya i Algèria davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els treballs que duu 
a terme
Tram. 356-00525/09
Sol·licitud p. 100

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la posició de la Ge-
neralitat amb relació al Consorci del Palau de la Música Ca-
talana
Tram. 355-00027/09
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’actu-
ació del seu departament en matèria laboral i de protecció 
dels consumidors amb relació al cessament de les operaci-
ons de Spanair
Tram. 355-00087/09
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre el futur dels grans 
equipaments culturals públics
Tram. 355-00091/09
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels grans 
equipaments culturals públics
Tram. 355-00094/09
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat
Tram. 355-00098/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la polí-
tica en matèria d’educació infantil de primer cicle
Tram. 355-00099/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 100

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

Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00221/09
Substanciació p. 101

Compareixença de José Carlos Díez, economista 
en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00228/09
Decaïment p. 101

Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IE-
SE Business School i del Departament d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00229/09
Substanciació p. 101
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Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE 
Business School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00230/09
Substanciació p. 101

Compareixença de Jordi Galí, director del Centre 
de Recerca en Economia Internacional, amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00231/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’Albert Marcet, professor de la 
London School of Economics and Political Science, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00232/09
Substanciació p. 101

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economis-
ta i professor associat de l’Escola Superior de Comerç Inter-
nacional ESCI-UPF, amb relació al Projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00233/09
Substanciació p. 101

Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica 
emèrita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 353-00234/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, cate-
dràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 353-00235/09
Decaïment p. 102

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00236/09
Substanciació p. 102

Compareixença de Joan Tugores i Ques, catedràtic 
de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00237/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00267/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00268/09
Decaïment p. 102

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00269/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació de l’Obra So-
cial «la Caixa» amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposi-

ció de llei del protectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 353-00270/09
Substanciació p. 103

Compareixença d’una representació de la fundació 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00271/09
Substanciació p. 103

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Ecom amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 353-00272/09
Decaïment p. 103

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 353-00273/09
Substanciació p. 103

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 353-00274/09
Decaïment p. 103

Compareixença d’una representació del Consell del 
Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00275/09
Substanciació p. 103

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposi-
ció de llei del protectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 353-00276/09
Substanciació p. 104

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 353-00277/09
Substanciació p. 104

Compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazo-
qui, advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00278/09
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00279/09
Decaïment p. 104
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Compareixença de Marc Roger Lloveras, profes-
sor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 353-00280/09
Substanciació p. 104

Compareixença de Josep M. Ramírez, director de 
l’Institut Guttmann, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00281/09
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació del patronat 
de la fundació Intermón Oxfam amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00282/09
Substanciació p. 105

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre el desplegament de la Llei 10/2010, el 
compliment del Pacte nacional per a la immigració i les acci-
ons amb relació al Reglament de la Llei d’estrangeria
Tram. 357-00051/09
Substanciació p. 105

Compareixença de Juli Carbó i Mulet, representant 
de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre 
els objectius i els continguts del cicle «Diàleg Catalunya-
Polskia», que tindrà lloc entre el 25 de setembre i el 22 d’oc-
tubre de 2011
Tram. 357-00142/09
Substanciació p. 105

Compareixença de May Jané Cerdans, creadora de 
Comfort&Joy, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00221/09
Substanciació p. 105

Compareixença de Fernando Páramo Gó-mez, 
membre del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Em-
presaris de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en 
l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00222/09
Substanciació p. 105

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
informar sobre les delegacions del Govern a l’exterior
Tram. 357-00277/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105
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Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora Rural de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a exposar l’impuls de línies de treball per a la 
gent jove dels territoris rurals
Tram. 357-00278/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106
Substanciació p. 106

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 26
Convocada per al dia 14 de març de 2012 p. 106

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00030/09
Presentació p. 107

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1383/2004, interpo-
sat pel Parlament contra la Llei de l’Estat 52/2003, del 10 
de desembre, de disposicions específiques en matèria de 
Seguretat Social
Tram. 380-00005/07
Al·legacions que formula el Parlament sobre la pervivència 
del recurs p. 107

4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local

Conflicte en defensa de l’autonomia local 3540/2003,  
promogut davant el Tribunal Constitucional per l’Ajuntament 
de Barcelona i deu altres ajuntaments de l’àrea metropoli-
tana en relació amb l’article 79 de la Llei 31/2002, del 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
Tram. 384-00001/06
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 108

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Segona actualització de la relació de llocs de treball 
aprovada per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament en 
data del 27 de juny de 2006
Tram. 221-00019/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 802/VIII) p. 112



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

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 260)

En el BOPC 260, a la pàg. 32.

Títol o epígraf: Disposició addicional sisena, apartat 6

On diu:

«6. L’òrgan competent en matèria de costes per a atorgar 
les autoritzacions a què fa referència l’apartat 4 [...].»

Ha de dir:

«6. L’òrgan competent en matèria de costes per a atorgar 
les autoritzacions a què fa referència l’apartat 5 [...].»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 449/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment del límit de velocitat al 
tram entre Manresa i Berga de l’autovia C-16
Tram. 250-00633/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’increment de la velocitat al tram 
entre Manresa i Berga de la carretera C-16 (tram. 250-
00633/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26035).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar en 
el termini de tres mesos la viabilitat tècnica de l’incre-
ment del límit de velocitat de 100 a 120 km/h en el tram 

de Berga a Manresa de l’autovia C-16 i, si escau, esta-
blir-lo a 120 km/h.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 450/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la substitució dels rètols d’auto-
via i carretera que reprodueixen de manera 
incorrecta el nom de Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00634/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la substitució dels rètols de car-
retera que reprodueixen de manera incorrecta el nom de 
Vilafranca del Penedès (tram. 250-00634/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 26036).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar al Ministeri de Foment que analitzi la senya-
lització d’orientació de l’autovia A-2 i que s’empri el to-
pònim complet de «Vilafranca del Penedès» sempre que 
sigui viable d’acord amb la normativa vigent.

b) Revisar els rètols indicatius de les carreteres de titu-
laritat de la Generalitat per tal d’aplicar el mateix criteri 
que el Ministeri de Foment en el cas que s’utilitzi la indi-
cació abreujada dels topònims.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 451/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament del 
tram de la línia 9 del metro entre l’estació de 
Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’es-
tació de la terminal entre pistes de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00645/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a l’Hospita-
let de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pistes de 
l’aeroport de Barcelona (tram. 250-00645/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament el tram de la línia 9 del metro entre l’es-
tació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació 
de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 452/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el transport de passatgers per 
carretera entre les poblacions del Penedès i 
les ciutats de Barcelona i Tarragona
Tram. 250-00687/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prestació del servei d’au-
tobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona (tram. 
250-00687/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 38820).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Intensificar la inspecció i el seguiment del servei de 
transport de passatgers per carretera entre Vilafranca del 
Penedès i Barcelona i adoptar les mesures necessàries 
per a garantir-ne la correcta prestació, a fi que es cobreixi 
adequadament la demanda de mobilitat existent amb la 
disposició d’un nombre de places suficient, especialment 
en hores punta.

b) Analitzar, en els instruments de planificació dels ser-
veis de transport públic, les necessitats de desplaçament 
entre el Penedès i les ciutats de Barcelona i Tarragona al 
llarg del 2012.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 453/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a reduir la sinis-
tralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir la 
sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (tram. 250-
00648/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26039).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aplicar les mesures necessàries a la carretera C-58, al 
pas per Vacarisses, per tal de reduir-hi l’índex de sinis-
tralitat.

b) Impulsar d’una manera immediata el millorament de 
la seguretat viària de la carretera C-58, amb les mesures 
següents: 

Primera. Separació dels dos sentits de circulació mitjan-
çant una franja zebrada amb ressalts i abalisament amb 
ulls de gat.

Segona. Millorament de la senyalització vertical.

Tercera. Limitació de la velocitat màxima permesa a 80 k/h  
en sentit descendent, entre Collcardús i l’enllaç de Vila-
decavalls.
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Quarta. Instal·lació de radars en els punts tècnicament 
més adequats per a reduir al màxim l’accidentalitat 
d’aquest tram.

Cinquena. Estudi de la possibilitat d’instal·lar mitjanes 
separadores dels dos sentits de circulació als trams on hi 
ha dobles carrils i que són punts crítics pel nombre d’ac-
cidents ocorreguts.

c) Elaborar durant l’any 2012 un estudi sobre els possi-
bles milloraments de la carretera C-58 al pas per Vaca-
risses, especialment pel que fa a l’enllumenat del túnel de 
Collcardús i a la implantació d’un enllaç a diferent nivell 
a la zona de l’accés al dipòsit controlat de Coll Cardús.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 454/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de les obres d’accés 
amb tren a la terminal 1 de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat a fi que la connexió pugui 
entrar en servei el 2013
Tram. 250-00656/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el finiment de les obres per a 
l’accés en tren a la nova terminal 1 de l’aeroport de Bar-
celona abans del març del 2012 (tram. 250-00656/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26040).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Go-
vern de l’Estat que iniciï l’execució de les obres d’accés 
amb tren a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat a fi que la connexió pugui entrar en servei el 2013.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 455/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’homogeneïtzació de les tarifes 
de subministrament d’aigua en alta i l’equi-
paració dels tributs de l’aigua del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-00666/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’homogeneïtzació de les tarifes 
de subministrament d’aigua en alta i l’equiparació dels 
tributs de l’aigua del Camp de Tarragona (tram. 250-
00666/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure l’homogeneïtzació de les tarifes d’abasta-
ment en alta, i també l’equiparació dels tributs de l’aigua 
del Camp de Tarragona amb els de la resta de Catalunya, 
de manera que l’efecte sobre els usuaris sigui neutre.

b) Determinar dins l’any 2012 si tant durant l’any 2011 
com el 2012 s’ha aconseguit l’efecte neutre a què fa re-
ferència la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i finan-
ceres, i, en el cas que no s’hagi aconseguit, cercar els me-
canismes que prevegin les transferències necessàries, en 
el termini màxim comprès entre els exercicis del 2012 i 
el 2013, al Consorci d’Aigües de Tarragona, a fi que pu-
gui compensar els efectes sobre la tarifa d’aplicació del 
cànon de derivació que estableix l’article 3.1 de la Llei de 
l’Estat 18/1981, de l’1 de juliol, sobre actuacions en ma-
tèria d’aigües a Tarragona, tant d’una manera retroactiva 
per a l’exercici del 2011 com per a l’exercici del 2012.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 456/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte i l’execució del túnel 
ferroviari d’Horta, a Barcelona
Tram. 250-00671/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el projecte i l’execució del tú-
nel ferroviari d’Horta, a Barcelona (tram. 250-00671/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 30575).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la 
planificació i els estudis de detall corresponents al nou 
túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona, incloent-lo en el 
nou Pla director d’infraestructures de la regió metropoli-
tana de Barcelona 2011-2020, a fi d’establir la programa-
ció del seu desenvolupament en els propers anys.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 457/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la fixació de l’àmbit de planifica-
ció territorial del Penedès
Tram. 250-00676/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 15, 29.02.2012, DSPC-C 244

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la determinació dels municipis 
de l’Anoia que formen part de l’àmbit funcional del Pe-
nedès (tram. 250-00676/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38296) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 38817).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la 
tramitació del Projecte de decret pel qual es desplega la 

Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de plani-
ficació territorial del Penedès, i a incrementar la repre-
sentació dels ens locals, nomenats pels ens comarcals, i 
preveure una representació, consensuada i nomenada pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat, de la societat civil 
en el grup de treball que ha de formular el Pla territorial 
parcial del Penedès i fer-ne el seguiment.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

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

Resolució 458/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el suport a les tasques de recu-
peració de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el suport a les tasques de recuperació 
de la Maternitat d’Elna (Rosselló) (tram. 250-00618/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 24639).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar hono rant la memòria de les persones que 
es van veure impli cades, perseguides i damnificades pels 
anys d’exili.

b) Col·laborar amb la Maternitat d’Elna (Rosselló) en les 
tasques de recuperació d’espais de memòria i de foment 
del patrimoni democràtic que impulsa el Memorial De-
mocràtic.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega
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Resolució 459/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la conservació de la vil·la romana 
de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la conservació de la vil·la romana de 
la Sagrera, a Barcelona (tram. 250-00627/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 24662).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el 
punt 241 de la Resolució 275/IX del Par lament de Cata-
lunya, sobre l’orientació política general del Govern, re-
latiu a la conservació de la vil·la romana de la Sagrera, a 
Barcelona.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 460/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la garantia de continuïtat efectiva 
del Memorial Democràtic
Tram. 250-00655/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre les mesures per a garantir la con-
tinuïtat del Memorial Democràtic de Catalunya (tram. 
250-00655/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26032).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actu-
acions necessàries per tal de garantir la continuïtat efec-
tiva del Memorial Democrà tic com a referent nacional en 

polítiques públiques de memòria democràtica, amb una 
direcció, una junta de govern regular i una seu estable.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 461/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adopció de mesures per a de-
finir les funcions dels llocs de treball de ba-
se de l’escala de suport del Cos de Mossos 
d’Esquadra i l’establiment de sistemes de 
promoció interna
Tram. 250-00707/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment de sistemes 
de promoció (tram. 250-00707/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 34829) i pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 38816).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar urgentment les mesures adequades per a de-
finir d’una manera concreta les funcions dels llocs de 
treball de base de l’escala de suport del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb la finalitat de diferenciar-les de les dels 
llocs de treball de base dels cossos de gestió i superior 
d’administració i d’evitar els encavalcaments funcionals 
que s’esdevenen actualment.

b) Promoure les reformes legals necessàries per a establir 
sistemes de promoció interna perquè els membres dels 
cossos superior i de gestió puguin accedir a l’escala de 
suport i perquè els membres d’aquesta escala puguin ac-
cedir a aquests cossos i als cossos especials que siguin 
pertinents.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega
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Resolució 462/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posició dels estats espanyol i 
francès amb relació a la constitució de l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 250-00755/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 
29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la posició dels estats espanyol i francès 
pel que fa a la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer (tram. 250-00755/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
42837).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre 
immediatament les converses amb els governs d’Espanya 
i França per tal de completar els tràmits per a la consti-
tució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer 
com a Agrupació Europea de Co operació Territorial.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 463/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reconeixement de la tasca dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i de llurs professionals
Tram. 250-00760/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals i sobre el manteniment del seu pressupost del 
2011 per al 2012 (tram. 250-00760/09), presentada pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya:

a) Reconeix el paper fonamental que els mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han tin gut 
per a la cohesió social, per a la llengua i la cultu ra cata-
lanes, per a la creació de referents culturals i informatius 
que situen Catalunya al món, per a l’impuls del sector 
audiovisual i, en definitiva, per a la cons trucció nacional 
de Catalunya.

b) Lloa la tasca excel·lent i reconeix els esforços que du-
rant els darrers anys han fet els treballadors i els res-
ponsables de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

2. El Parlament de Catalunya, en el marc de la reforma 
del sector públic audiovisual posada en marxa, insta el 
Govern a assegurar la independència dels mitjans de 
comunicació pú blics de Catalunya respecte a les insti-
tucions, i a garantir la pluralitat en els òrgans de gestió 
i control de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 464/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de noves instal-
lacions de piragüisme per a desenvolupar 
el Centre de Tecnificació de Piragüisme, a 
Lleida, i sobre les mesures per a garantir la 
pràctica del piragüisme i el rem en aquesta 
ciutat
Tram. 250-00769/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la construcció del Centre de Tecnifi-
cació de Piragüisme, a Lleida, i les mesures per a garan-
tir la pràctica del rem i el piragüisme en aquesta ciutat 
(tram. 250-00769/09), 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) Cofinançar el projecte de construcció d’unes noves 
instal·lacions de piragüisme que serveixin per a poder 
des envolupar el Centre de Tecnificació de Piragüisme, a 
Lleida.
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b) Fer les gestions necessàries davant la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre per tal que continuï fent periòdica-
ment la neteja del fang, els sediments i la vegetació del 
ramal del riu Segre on actualment hi ha l’embar cador per 
a la pràctica del piragüisme i el rem a la Mit jana de Lleida.

c) Fer les gestions necessàries amb l’empresa Endesa per 
a mantenir el cabal d’aigua suficient al ramal del riu Se-
gre on hi ha l’embarcador per a garantir la pràctica del 
piragüisme i el rem.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 465/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi de mesures d’ajut per als 
municipis amb poca població
Tram. 250-00772/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 19, 29.02.2012, DSPC-C 243

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 29 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’estudi de mesures d’ajut per als 
municipis de menys de cinc-cents habitants (tram. 250-
00772/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42838).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Treballar conjuntament amb el Consell de Governs 
Locals de Catalunya per a establir les prioritats en les ac-
tuacions als municipis amb poca població.

b) Reconèixer la realitat dels municipis amb poca po-
blació, i d’acord amb les organitzacions associatives 
d’ens locals, tre ballar per a adequar a la realitat d’aquests 
municipis els programes i els ajuts impulsats per la Ge-
neralitat.

c) Promoure, conjuntament amb els grups parlamenta-
ris, una sessió monogràfica i específica al Parlament per 
a abordar d’una manera integral i transversal la realitat 
dels municipis amb poca població.

d) Atendre específicament en els departaments de la Ge-
neralitat la tramitació de les actuacions dels munici pis 
amb poca població, atenent llur menor capacitat de gestió 
i de disposició de tècnics municipals, que habi tualment 
han de compartir.

e) Continuar impulsant la prestació de serveis d’una ma-
nera mancomunada que generin economies d’escala i es-
talvi en la prestació de serveis.

f) Continuar l’adequació de les subvencions i els ajuts 
destinats a les corporacions locals a la realitat dels mu-
nicipis amb poca població, especificant-ne els requisits i 
els criteris i adaptant-los a les capacitats reals d’aquests 
municipis, especialment pel que fa a la exigèn cia i el per-
centatge de cofinançament, a la inclusió en la cobertura 
dels ajuts i al cost de redacció dels projectes, entre altres.

g) Reconèixer la realitat dels municipis amb poca pobla-
ció en la redacció dels projectes de llei de governs locals 
i de finançament local.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 466/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi de fórmules per a garantir 
l’atenció sanitària als ciutadans catalans en 
països que no tenen conveni bilateral d’as-
sistència sanitària
Tram. 250-00735/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 8, 01.03.2012, DSPC-C 250

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 1 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la creació de la targeta 
catalana d’assistència sociosanitària per als catalans resi-
dents a l’estranger (tram. 250-00735/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 41649).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les accions necessàries per a estudiar les fórmules que 
permetessin garantir l’atenció sanitària als ciutadans ca-
talans que resideixen en països que no disposen de con-
veni bilateral d’assistència sanitària i que es desplacen 
temporalment a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Vendrell Gardeñes Ernest Maragall i Mira
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Resolució 467/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre línies d’actuació i l’establiment de 
convenis pluriennals de col·laboració amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00736/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 8, 01.03.2012, DSPC-C 250

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió tinguda el 1 de març de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’establiment de noves lí-
nies d’actuació i el restabliment dels convenis pluriennals 
de col·laboració entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les 
comunitats catalanes a l’exterior per al desenvolupament 
de programes de suport a l’emigració catalana (tram. 
250-00736/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 41650).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Preveure i dotar, dins els pressupostos de 2012, les se-
güents línies de suport a les comunitats catalanes a l’exte-
rior: activitats culturals; ensenyament de la llengua cata-
lana; orientació professional i formació universitària, en 
la modalitat de beques; suport assistencial sociosanita-
ri als residents catalans a l’exterior; estudi de programes 
d’acollida a l’exterior; infraestructures i equipaments.

b) Donar prioritat a l’establiment de convenis de caràcter 
pluriennal amb les entitats catalanes de l’exterior, d’acord 
a la situació de les finances de la Generalitat, per a la im-
plementació i el desenvolupament de les diverses línies 
d’actuació, sens perjudici dels necessaris complements 
per via de subvencions específiques, en casos excepcio-
nals o per a actuacions puntuals.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Vendrell Gardeñes Ernest Maragall i Mira

Resolució 468/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració i l’actualització peri-
òdica del cens de catalans residents a l’ex-
terior
Tram. 250-00732/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 8, 01.03.2012, DSPC-C 250

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 1 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’actualit-
zació periòdica del cens de catalans residents a l’exterior 
(tram. 250-00732/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41648).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el precepte esta-
blert per l’article 26 de la Llei 18/1996, del 27 de desem-
bre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exteri-
or, insta el Govern a sol·licitar la col·laboració del Govern 
de l’Estat per a elaborar i actualitzar un cens dels cata-
lans residents a l’exterior amb la mateixa periodicitat que 
regeix per al padró municipal d’habitants.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Vendrell Gardeñes Ernest Maragall i Mira

Resolució 469/IX del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la celebració d’un referèn-
dum per a decidir el futur polític d’Escòcia
Tram. 250-00631/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 8, 01.03.2012, DSPC-C 250

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 1 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de suport a la independèn-
cia d’Escòcia (tram. 250-00631/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26047).

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

El Parlament de Catalunya manifesta el suport a la volun-
tat expressada pel Govern escocès de celebrar un referèn-
dum per a decidir el futur polític d’Escòcia.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Vendrell Gardeñes Ernest Maragall i Mira

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 re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu al progra-
ma Hèrcules III per a la promoció d’accions 
en l’àmbit de la protecció dels interessos fi-
nancers de la Comunitat
Tram. 295-00169/09

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 re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la pro-
tecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de les dades personals i a la lliu-
re circulació d’aquestes dades
Tram. 295-00179/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la pro-
tecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals per part 
de les autoritats competents per a finalitats 
de prevenció, investigació, detecció o enju-
diciament d’infraccions penals o d’execu-
ció de sancions penals, i la lliure circulació 
d’aquestes dades
Tram. 295-00180/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual s’aprova l’Estatut de la Funda-
ció Europea
Tram. 295-00181/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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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 manteniment 
del control del peatge de les Fonts i la boni-
ficació de l’import del peatge als usuaris de 
Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
Tram. 250-00661/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 253).

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Lluís de Requesens, de Molins 
de Rei
Tram. 250-00680/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 16, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret que regula el servei del transport 
escolar i del document «Criteris que s’han 
seguit per a l’establiment de la proposta de 
finançament dels serveis de transport i men-
jador escolar per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 16, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 16, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
al Gironès
Tram. 250-00690/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 16, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 16, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 253).

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
línia d’actuació de la Secretaria d’Afers Exte-
riors per mitjà de les comunitats catalanes a 
l’exterior per a donar suport a l’acollida de la 
nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea en la sessió núm. 8, tinguda l’01.03.2012 
(DSPC-C 250).
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Proposta de resolució sobre la recuperació i 
l’ampliació de les beques perquè estudiants 
universitaris catalans residents a l’estranger 
puguin estudiar a les universitats de Cata-
lunya
Tram. 250-00737/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 8 de la Comissió d’Acció Ex-
terior i de la Unió Europea, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-
C 250).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 253).

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
port de l’Ampolla
Tram. 250-00762/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 16, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 253).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del funcionament de l’aeri entre Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat el 2012
Tram. 250-00766/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 16, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 253).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 200-00015/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CEF, sessió del 18.11.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya 

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00917/09).

Proposta de compareixença de Ferran Huertas Colomi-
na, director de la Fundació Universitària ESERP i direc-
tor del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctors 
Honoris Causa, amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00918/09).

Proposta de compareixença de Lluís Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00919/09).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya 

Proposta de compareixença de Guillem López Casasno-
vas amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00920/09).

Proposta de compareixença de Mireia Borrell Porta amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00921/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidà-
ria amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00922/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00923/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00924/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00925/09).
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Proposta de compareixença d’una representació de la Co-
ordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00926/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Pro-
jecte Fiare amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00927/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00928/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Gest-
ha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya (tram. 352-00929/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00930/09).

Proposta de compareixença d’una representació d’Aicec-
Adicae amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00931/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Depen-
dència amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00932/09).

Proposta de compareixença d’una representació de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00933/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Cooperatives de Treball de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya (tram. 352-00934/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Justí-
cia i Pau amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00935/09).

Grup Parlamentari Socialista 

Proposta de compareixença del secretari d’Economia i 
Finances amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00936/09).

Proposta de compareixença del director general de Pres-
supostos amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00937/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Fitch 
Ratings amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya.(tram. 352-00938/09).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Moody’s amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00939/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Stan-
dard & Poors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00940/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00941/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00942/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00943/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00944/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00945/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 352-00946/09).

Proposta de compareixença d’una representació d’Analis-
tes Financers Internacionals amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00947/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Banc 
d’Espanya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00948/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Di-
recció General d’Afers Econòmics i Financers de la Co-
missió Europea amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya.(tram. 352-00949/09).

Proposta de compareixença de José Carlos Díez, econo-
mista en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00950/09).

Proposta de compareixença de Joan Majó i Cruzate, ex-
ministre d’Indústria i Energia, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00951/09).

Proposta de compareixença de Jordi Sevilla i Segura, 
exministre d’Administracions Públiques, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00952/09).

Proposta de compareixença de Josep Oliver Alonso, ca-
tedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00953/09).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença de Xavier Vives, professor 
de l’IESE Business School i del Departament d’Econo-
mia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00954/09).
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Proposta de compareixença d’Alfred Pastor, professor 
de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00955/09).

Proposta de compareixença de Jordi Galí, professor de 
l’IESE Business School i director del Centre de Recerca 
en Economia Internacional, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00956/09).

Proposta de compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00957/09).

Proposta de compareixença d’Albert Marcet, professor de 
la London School of Economics and Political Science, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 352-00958/09).

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

Proposta de compareixença de Paul Krugman, profes-
sor d’economia i afers internacionals de la Universitat de 
Princeton i guanyador del Premi Nobel d’Economia del 
2008, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00959/09).

Proposta de compareixença de Joseph Stiglitz, professor 
d’economia de la Universitat de Columbia i guanyador 
del Premi Nobel d’Economia del 2001, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00960/09).

Proposta de compareixença de Robert Skidelsky, pro-
fessor emèrit de política econòmica de la Universitat 
de Warwick, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00961/09).

Proposta de compareixença de Paul de Grauwe, econo-
mista i assessor de la Comissió Europea, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00962/09).

Proposta de compareixença de Steve Keen, professor as-
sociat d’economia i finances de la Universitat de Western 
Sydney de New South Wales, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00963/09).

Proposta de compareixença de James K. Galbraith, eco-
nomista i professor de l’Escola d’Afers Públics Lyndon B. 
Johnson de la Universitat de Texas a Austin, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 352-00964/09).

Proposta de compareixença de Lluís Torrens Mèlich, 
economista i professor associat d’economia de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00965/09).

Proposta de compareixença d’Agustí Colom i Cabau, pro-
fessor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00966/09).

Proposta de compareixença de Gerardo Pisarello Prados, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00967/09).

Proposta de compareixença de Josep González Calvet, 
professor de teoria econòmica de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00968/09).

Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, catedrà-
tic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00969/09).

Proposta de compareixença de Miren Etxezarreta, ca-
tedràtica emèrita d’economia aplicada de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00970/09).

Proposta de compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de política econòmica de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00971/09).

Proposta de compareixença de Costas Lapavitsas, profes-
sor d’economia de l’Escola d’Estudis Orientals i Africans 
de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00972/09).

Proposta de compareixença de Jordi Roca Jusmet, cate-
dràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00973/09).

Proposta de compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, 
catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Au-
tònoma de Madrid i president d’Analistas Financieros In-
ternacionales, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00974/09).

Proposta de compareixença de Cristina Carrasco Ben-
goa, professora de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00975/09).

Proposta de compareixença d’Antoni Domènech Figue-
ras, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00976/09).

Proposta de compareixença d’Albert Recio, professor 
d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00977/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00978/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00979/09).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00980/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ob-
servatori DESC amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00981/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00982/09).

Proposta de compareixença de Joan Tugores i Bes, ca-
tedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00983/09).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 23.11.2011, DSPC-C 183

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Acordades

Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00217/09).

Compareixença de Ferran Huertas Colomina, director 
de la Fundació Universitària Eserp i director del Consell 
Superior Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00218/09).

Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de 
dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00219/09).

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00220/09).

Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 353-00221/09).

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 353-00222/09).

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 353-00223/09).

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00224/09).

Compareixença d’una representació de Pimec amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00225/09).

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 

d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00226/09).

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
353-00227/09).

Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IESE 
Business School i del Departament d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00229/09).

Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Bu-
siness School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00230/09).

Compareixença de Jordi Galí, director del Centre de Re-
cerca en Economia Internacional, amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
353-00231/09).

Compareixença d’Albert Marcet, professor de la London 
School of Economics and Political Science, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 353-00232/09).

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i 
professor associat de l’Escola Superior de Comerç In-
ternacional ESCI-UPF, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00233/09).

Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emè-
rita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00234/09).

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teo-
ria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00236/09).

Compareixença de Joan Tugores i Ques, catedràtic de te-
oria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00237/09).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidà-
ria amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00922/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00925/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Co-
ordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00926/09).



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 27

Proposta de compareixença d’una representació del Pro-
jecte Fiare amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00927/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00928/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Gest-
ha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya (tram. 352-00929/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00930/09).

Proposta de compareixença d’una representació d’Aicec-
Adicae amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00931/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Depen-
dència amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00932/09).

Proposta de compareixença d’una representació de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
352-00933/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Cooperatives de Treball de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya (tram. 352-00934/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Justí-
cia i Pau amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00935/09).

Proposta de compareixença del secretari d’Economia i 
Finances amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00936/09).

Proposta de compareixença del director general de Pres-
supostos amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00937/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Fitch 
Ratings amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00938/09).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Moody’s amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 352-00939/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Stan-
dard & Poors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00940/09).

Proposta de compareixença d’una representació d’Analis-
tes Financers Internacionals amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00947/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Banc 
d’Espanya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00948/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la Di-
recció General d’Afers Econòmics i Financers de la Co-
missió Europea amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00949/09).

Proposta de compareixença de Joan Majó i Cruzate, ex-
ministre d’Indústria i Energia, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00951/09).

Proposta de compareixença de Jordi Sevilla i Segura, 
exministre d’Administracions Públiques, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00952/09).

Proposta de compareixença de Josep Oliver Alonso, ca-
tedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00953/09).

Proposta de compareixença de Paul Krugman, profes-
sor d’economia i afers internacionals de la Universitat de 
Princeton i guanyador del Premi Nobel d’Economia del 
2008, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00959/09).

Proposta de compareixença de Joseph Stiglitz, professor 
d’economia de la Universitat de Columbia i guanyador 
del Premi Nobel d’Economia del 2001, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00960/09).

Proposta de compareixença de Robert Skidelsky, pro-
fessor emèrit de política econòmica de la Universitat 
de Warwick, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00961/09).

Proposta de compareixença de Paul de Grauwe, econo-
mista i assessor de la Comissió Europea, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 352-00962/09).

Proposta de compareixença de Steve Keen, professor as-
sociat d’economia i finances de la Universitat de Western 
Sydney de New South Wales, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00963/09).

Proposta de compareixença de James K. Galbraith, eco-
nomista i professor de l’Escola d’Afers Públics Lyndon B. 
Johnson de la Universitat de Texas a Austin, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 352-00964/09).

Proposta de compareixença d’Agustí Colom i Cabau, pro-
fessor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya (tram. 352-00966/09).

Proposta de compareixença de Gerardo Pisarello Prados, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00967/09).

Proposta de compareixença de Josep González Calvet, 
professor de teoria econòmica de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00968/09).
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Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, catedrà-
tic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00969/09).

Proposta de compareixença de Costas Lapavitsas, profes-
sor d’economia de l’Escola d’Estudis Orientals i Africans 
de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00972/09).

Proposta de compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, 
catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Au-
tònoma de Madrid i president d’Analistas Financieros In-
ternacionales, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00974/09).

Proposta de compareixença de Cristina Carrasco Ben-
goa, professora de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 352-00975/09).

Proposta de compareixença d’Antoni Domènech Figue-
ras, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00976/09).

Proposta de compareixença d’Albert Recio, professor 
d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya (tram. 352-00977/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 352-00980/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ob-
servatori DESC amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 352-00981/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 352-
00982/09).

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
14.12.2011, DSPC-C 200; 07.03.2012, DSPC-C 255

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost el 14 de desembre de 2011 
(DSPC-C 200)

Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00217/09).

Compareixença de Ferran Huertas Colomina, director 
de la Fundació Universitària Eserp i director del Consell 
Superior Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00218/09).

Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de 
dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00219/09).

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00220/09).

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00224/09).

Compareixença d’una representació de Pimec amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00225/09).

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya (tram. 353-00222/09).

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya (tram. 353-00223/09).

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
353-00227/09).

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost el 7 de març de 2012 
(DSCP-C 255)

Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IESE 
Business School i del Departament d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00229/09).

Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Bu-
siness School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00230/09).

Compareixença de Jordi Galí, director del Centre de Re-
cerca en Economia Internacional, amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 
353-00231/09).

Compareixença d’Albert Marcet, professor de la London 
School of Economics and Political Science, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 353-00232/09).

Compareixença de Joan Tugores i Ques, catedràtic de te-
oria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya (tram. 353-00237/09).

Compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya 
(tram. 353-00221/09).

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i 
professor associat de l’Escola Superior de Comerç In-
ternacional ESCI-UPF, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00233/09).
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Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emè-
rita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00234/09).

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teo-
ria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 353-00236/09).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 353-
00226/09).

Compareixença de José Carlos Díez, economista en cap 
d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya (tram. 353-00228/09).

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de 
política econòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya (tram. 353-00235/09).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 13.03.2012 al 22.03.2012).

Finiment del termini: 23.03.2012; 09:30 h.

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en ses-
sió tinguda el dia 7 de març de 2012, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 200-
00015/09) i les esmenes presentades, d’acord amb l’arti-
cle 109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Maria Senserrich i Guitart

Grup Parlamentari Socialista

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet

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

Joan Boada i Masoliver

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sergi de los Ríos i Martínez

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 13.03.2012 al 26.03.2012).

Finiment del termini: 27.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-
ria, al treball autònom, al treball autònom 
dependent i a la petita i microempresa de 
Catalunya
Tram. 202-00079/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 13.03.2012 al 26.03.2012).

Finiment del termini: 27.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la recomanació inclosa en l’Informe de 
l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-
tura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar siste-
mes de videovigilància dins els furgons poli-
cials per al trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09

Esmenes presentades
Reg. 46368 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 46368)

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

De l’apartat 1,

«1. Avaluar la viabilitat tècnica i econòmica, de la reco-
manació del Síndic de Greuges[...]».

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

De l’apartat 2

«2. Prioritzar i promoure l’ús de càmeres d’enregistra-
ment emprada pels agents antiavalots del Cos de Mossos 
d’Esquadra en les seves actuacions per facilitar la iden-
tificació i, en el seu cas, la detenció d’aquelles persones 
que comenten infraccions penals o administratives, tot 
estenen aquesta tecnologia a altres unitats del Cos que 
les puguin necessitar per l’exercici de les seves funcions.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48247 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48247)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
col·laborant amb l’Ajuntament de Portbou per a trobar 
una solució que porti a bon terme la realització del pro-
jecte de l’Espai Walter Benjamin, al més aviat possible, 
en el marc de la corresponent convocatòria pública de 
subvencions, quan aquesta es convoqui i tenint en compte 
les disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre la creació 
d’unitats dels Mossos d’Esquadra especi-
alitzades en la lluita contra la corrupció, el 
frau urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Esmenes presentades
Reg. 46369, 48242 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 46369)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir la formació es-
pecialitzada necessària per tal que els agents del Cos dels 
Mossos d’Esquadra que se’ls encomani aquestes funcions 
puguin lluitar contra la corrupció, el frau urbanístic i el 
blanqueig de capitals i es procedeixi a la creació d’uni-
tats especialitzades quan tècnicament sigui necessari, ac-
tuant de forma coordinada amb la resta de Forces i Cos-
sos de Seguretat de l’Estat».
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48242)

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

«El Parlament insta al Govern a potenciar dins el Cos de 
Mossos d’Esquadra les unitats especialitzades en la lluita 
contra la corrupció, contra el frau urbanístic i contra el 
blanqueig de capitals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48243 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48243)

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

«Instem al Govern de la Generalitat a continuar priorit-
zant tots els programes adreçats a l’atenció i recuperació 
de les dones víctimes de violència masclista i als seus 
fills/es, de manera que es pugui atendre a totes les dones 
que ho necessitin i recuperar tots els programes suspesos 
per raons d’ajust pressupostari.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48244, 48258 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48244)

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

Al punt 2

«2. Formalitzar la Junta de Seguretat de Barcelona amb 
un mínim de 3 reunions anuals.»

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

Al punt 3

«3. Continuar, d’acord amb els acords de la Junta de Se-
guretat de Barcelona, amb les funcions de patrullatge 
conjunt al metro de Barcelona de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, desti-
nant-hi els efectius necessaris, a partir de criteris objec-
tius i de necessitats del servei.»

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

Al punt 4

«4. A assolir la ràtio de 4,5 policies per cada 1000 habi-
tants durant la present legislatura sempre i quan el con-
text pressupostari permeti la provisió d’efectius de la 
PG-ME.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48258)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

A l’apartat 3

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

«3. A completar el desplegament del cos de Mossos d’Es-
quadra a Barcelona per tal que els efectius de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona que actualment efectuen el patru-
llatge al metro es puguin dedicar a les competències que 
els són pròpies, com a policia comunitària.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

A l’apartat 4

«4. A assolir la ràtio de 4,5 policies per cada 1000 habi-
tants en el termini de tres anys.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

A l’apartat 5

«5. A efectuar les gestions oportunes davant la fiscalia i 
el Govern de l’Estat per a l’establiment d’un registre co-
mú de faltes i antecedents penals d’abast estatal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 47745, 48249 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47745)

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

A l’apartat 1 

«1. Col·laborar amb els sectors de l’economia social i co-
operativa per aprofundir i consolidar els actuals instru-
ments financers del sector, i ajudar a desenvolupar-ne de 
nous, i al mateix temps que el procés, incorpori la forma-
ció de prescriptors e intermediaris financers amb pers-
pectiva social, i la creació d’un mercat secundari de par-
ticipacions financeres per a les empreses socials.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

A l’apartat 2

«2. Realitzar els tràmits necessaris davant del govern de 
l’estat, perquè aquest obri un debat entorn la convenièn-
cia de regular que els fons de pensió, hagin d’invertir un 
percentatge, en empreses de l’economia social, solidària i 
cooperativa, que no cotitzin, i per tant excloses dels mer-
cats habituals de captació de recursos.»

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

A l’apartat 3

«3. Potenciar financerament les petites i mitjanes coope-
ratives, mitjançant les agrupacions en corporacions em-
presarials, que a partir de l’arrelament al propi territori, 
tinguin el reconeixement i l’aval necessari per vertebrar 

un mercat intern, on els cicles econòmics es reajustin dins 
del propi grup cooperatiu, mitjançant la solidaritat inte-
rempresarial.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48249)

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

A l’apartat 1

«1. Col·laborar amb els sectors de l’economia social i co-
operativa per a desenvolupar nous instruments financers, 
estudiar la possibilitat de formació de brokers socials i la 
creació d’un mercat secundari de participacions finance-
res per a les empreses socials.»

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

A l’apartat 2

«2. Estudiar la possibilitat de regular l’obligatorietat dels 
fons de pensió d’invertir un 10% en empreses no cotit-
zades i de l’economia social, solidària i cooperativa i de 
realitzar els tràmits necessaris davant del govern de l’ 
Estat».

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

Esmenes presentades
Reg. 48216 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48216)

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

Al punt 1

«1. Seguir mantenint la qualitat d’atenció i dels serveis 
dels centres d’atenció residencial i diürna.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2. Complir el que designa la llei 1/2012 de 22 de febrer 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en rela-
ció a la modificació de la cartera de serveis socials.»

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

Al punt 3

«3. Seguir impulsant el consens i l’acord dels agents im-
plicats en els canvis de model que s’impulsin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48248 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48248)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
col·laborant amb l’Ajuntament de Portbou per a trobar 
una solució que porti a bon terme la realització del pro-
jecte de l’Espai Walter Benjamin, al més aviat possible, 
en el marc de la corresponent convocatòria pública de 
subvencions, quan aquesta es convoqui i tenint en compte 
les disponibilitats pressupostàries.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46199).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

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

Esmenes presentades
Reg. 48217 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48217)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar impulsant, conjuntament amb els ens 
locals, les entitats socials, els agents econòmics i socials, 
els col·legis professionals i els treballadors i treballado-
res socials, iniciatives per «lluitar contra l’estigmatitza-
ció dels col·lectius desfavorits atesos pels serveis socials», 
d’acord amb allò que estableix l’article 4rt, punt k, de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials; i, més 
concretament, dels perceptors i les perceptores de la renda 
mínima d’inserció.»
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Proposta de resolució sobre la transparèn-
cia en el sistema de gestió de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 250-00840/09

Esmenes presentades
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48218)

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

Al punt 2 

«2. Presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe 
en el que s’explicitin, estadísticament, els casos de frau 
detectat a l’exercici 2011 –en base al marc legal anterior 
al Decret 384/2011, de 30 d’agost–, desglossant els di-
ferents supòsits i el cost global dels mateixos. A partir 
d’aleshores, aquest informe es presentarà amb periodici-
tat anual d’acord amb la normativa vigent.»

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

Al punt 3 

«3. Presentar, a través del web de la renda mínima d’in-
serció les principals dades d’interès sobre els perceptors 
de la prestació, amb estadístiques de forma trimestral».

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46199).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46199).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46199).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

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

Esmenes presentades
Reg. 48219 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48219)

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

Al punt 1

«1. Dur a terme, d’ acord amb la disponibilitat pressupos-
taria, el pagament dels endarreriments de les sol·licituds 
aprovades i de les pendents de revisió, i garantir el dret 
subjectiu reconegut per la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció. En el termini menor possi-
ble, el Govern donarà resposta a tots els expedients de 
sol·licitud de reconeixement del dret a percebre la renda 
mínima d’inserció presentats pels ens locals en els dar-
rers sis mesos.»

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

Al punt 2

«2. Tenir en compte les conclusions del grup de treball 
de l’Acord Estratègic (2010), els dictàmens del CTES i les 
recomanacions del grup de treball sobre la pobresa cre-
at pel Departament de Benestar i Família en l’aplicació 
del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda mínima d’inserció, 
per tal de ser sensibles a les necessitats de la lluita contra 
l’exclusió social la garantia del dret subjectiu, tot abor-
dant de forma especial les unitats familiars nombroses, 
les dificultats derivades de problemes laborals i les perso-
nes amb situacions de cronificació».
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Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46199).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

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

Esmenes presentades
Reg. 48220 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48220)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar implementant, un sistema que permeti 
que els usuaris o usuàries del Sistema Català de Promo-
ció Personal i d’Atenció a la Dependència puguin con-
sultar els seus expedients a través de la xarxa o tal i com 
actualment es pot fer en alguns tràmits per via telefònica, 
per tal de conèixer l’estat de tramitació, de l’expedient, 
així com a determinats tràmits relatius a aquesta llei.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48221 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48221)

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

«1. El Departament de Benestar Social i Família continu-
arà treballant com s’ ha fet aquest any 2011 per a homo-

geneïtzar les dades ofertes directament a través del portal 
web i les que publica l’IMSERSO, amb l’objectiu de redu-
ir les disfuncions que es produeixen entre ambdues i ofe-
rir un únic sistema d’informació, tenint en compte que qui 
gestiona la promoció de l’autonomia personal de les per-
sones amb dependència es el govern de la Generalitat.»

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

«2. Publicitar, com a mínim, les xifres absolutes i desa-
gregades per edat i tipologia de dependència, en les di-
ferents fases de l’esmentada llei. Aquestes dades con-
tindran, com a mínim, les sol·licituds presentades, les 
sol·licituds de revisions (per grau i nivell), la resolució de 
les valoracions (desagregades per grau i nivell), la reso-
lució de les revisions, els PIA elaborats i la tipologia de 
prestació atorgades, les revisions de PIA (desagregades 
per tipus de prestació). També s’oferirà altra informació 
complementària, quan sigui oportú.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48250 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48250)

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

A l’apartat 1

«1. Continuar amb la tasca que realitzen els dos equips 
de monitoratge continu de mesura dels nivells de camp 
electromagnètic de les antenes ubicades a Viladecans». 

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

A l’apartat 2

«2. Demanar a l’Ajuntament de Viladecans, que si els ni-
vells mesurats superen els límits establerts retiri totes les 
antenes que puguin ser perjudicials per a la salut de la 
ciutadania, segons el que recull el decret llei 148/2001, 
de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomuni-
cació.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 46383 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 06.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 46383)

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

D’un nou primer punt,

«– Dar a conocer, en la Comisión de Interior de esta 
Cámara, los modelos de protocolos de usos lingüísticos o 
protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vigen-
tes o en uso, en el Departamento de Interior así como su 
contenido.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46088, 48222 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 46088)

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

De tot el text del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista (2)

De supressió al punt 2

«2. Procedir, mentre no es faci efectiu el tancament dels 
ClE, a l’aprovació urgent del Reglamento de los Centros 
de Internamiento -pendent d’aplicació des de la publica-
ció de la Ley de Extranjería, l’any 2009 i pel que s’havia 
donat un termini de 6 mesos- per tal de garantir el res-
pecte als drets humans de les persones internades.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48222)

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

Al punt 1

De tot el text del punt 1.

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

A punt 2

«2) Instar-lo, a l’aprovació urgent del Reglamento de los 
Centros de Internamiento –pendent d’aplicació des de la 
publicació de la Ley de Extranjería, reformada per la Llei 
Orgànica 2/2009 d’ 11 de desembre i pel que s’havia do-
nat un termini de 6 mesos– per tal de garantir el respecte 
als drets humans de les persones internades.»

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

Al punt 3 

«3) Permetre l’accés als CIE a advocats, organitzacions i 
entitats reconegudes i amb experiència en l’atenció a les 
persones immigrades, per tal de garantir l’ assessora-
ment jurídic i la transparència en l’acompanyament a 
aquestes persones i la transparència en els CIE.»

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

Esmenes presentades
Reg. 47746, 48223 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 06.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47746)

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

Al punt 1

«1. Negociar, de forma immediata, i d’acord amb el marc 
legal vigent, el traspàs dels recursos derivats del 0,7% de 
l’IRPF destinat a finalitats socials, per tal que pugui fer-
se realitat en la propera campanya de la declaració de 
renda.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP Socialista (2)

De tot el text del punt 3.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48223)

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

Al punt 1

«1. Negociar, tal i com s’ està fent, el traspàs efectiu i total 
(incloses les condicions per optar-hi) dels recursos deri-
vats del 0,7% de l’IRPF destinat a finalitats socials, per 
tal que pugui fer-se realitat el més aviat possible.»

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

Al punt 2

«2. Seguir impulsant, una campanya de sensibilització 
per tal que els ciutadans i ciutadanes optin per la casella 
de les finalitats socials en la propera declaració de la ren-
da, amb el benentès que aquesta opció ha de beneficiar 
les entitats socials del nostre país.»

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

«3. Considerar, tal i com el govern està fent, les accions 
legals a seguir, davant una manca d’acord institucional, 
que permetin fer efectiu el traspàs del 0,7% dels recursos 
de l’IRPF destinats a finalitats socials, d’acord amb les 
competències exclusives reconegudes a l’EAC i d’acord 
amb la darrera sentència del tribunal suprem».

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la subscripció 
de participacions preferents i altres produc-
tes financers de risc i sobre les accions i me-
sures dirigides a les entitats financeres que 
en comercialitzen
Tram. 250-00874/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Massanes
Tram. 250-00880/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la qualitat dels serveis sanitaris a la Sel-
va marítima
Tram. 250-00881/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la violència 
masclista
Tram. 250-00882/09

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 46882).

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.
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Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’eliminació de les urgències farmacèutiques 
d’Olesa de Montserrat
Tram. 250-00893/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’oposició al 
transvasament d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la restauració 
de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de 
Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48821).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48949).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la documentació relacionada amb el cop 
d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, 
el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del naixement i la mort de Joan Fuster i 
la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de totes les dependències de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de 
la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla i el finançament i la gestió del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
les restriccions aplicades en el títol d’abona-
ment mensual per als trens regionals
Tram. 250-00906/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució de desacord amb els 
homenatges institucionals del Govern de 
l’Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel 
Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor i d’enllumenat en una passarel-
la de l’estació de Renfe de la Granada
Tram. 250-00908/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el permís de 
pas per als ciclistes pels trams de la carrete-
ra C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap 
via paral·lela
Tram. 250-00909/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la preservació 
dels aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria de places de bombers de la Generalitat 
el 2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalu-
nya per a analitzar la decisió de la Delegació 
del Govern de l’Estat d’incrementar la pre-
sència dels cossos i les forces de seguretat 
de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00915/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar el tall de subministra-
ments bàsics a les famílies que no en poden 
pagar les factures
Tram. 250-00916/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el pas de trac-
tors i maquinària agrícola per la carrete-
ra C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant 
Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del centre de telecomunicacions 
de Coll de Bucs, a Montagut i Oix
Tram. 250-00919/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Escola de Can Periquet, a Palau-
solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre les gestions per 
al manteniment i la consolidació de l’Espai 
Mallorca de Barcelona i de suport a aques-
ta entitat
Tram. 250-00921/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la recepció re-
cíproca de Televisió de Catalunya i Canal 9 
al País Valencià i a Catalunya i sobre l’anul-
lació o reducció de la sanció imposada a Ac-
ció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a la formalitza-
ció de relacions diplomàtiques amb el Front 
Polisario
Tram. 250-00923/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou institut escola a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 250-00924/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de-
finitiva del projecte i la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la 
Granada
Tram. 250-00925/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a deixar sense efecte l’apro-
vació definitiva del projecte de condiciona-
ment de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-sa-
verdera
Tram. 250-00926/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la limitació de 
la retribució dels equips de gerència de les 
universitats públiques i sobre la publicació 
de les retribucions del personal directiu i de 
gerència
Tram. 250-00927/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un cens de professionals adscrits als sec-
tors de Sindicart
Tram. 250-00928/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la tramitació d’un 
projecte de llei de caça i l’aprovació d’una nor-
mativa que reguli la senyalització de es zones 
de seguretat en les activitats cinegètiques
Tram. 250-00929/09

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 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ràtios de personal que fixa la Cartera 
de serveis socials i el consens en els canvis 
en els criteris funcionals de les prestacions 
de serveis de centres per a gent gran i per-
sones amb discapacitat
Tram. 250-00932/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic per als municipis de les 
comarques de Lleida més afectades pels ro-
batoris
Tram. 250-00933/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment del projecte de gasoducte entre Mar-
torell i Figueres
Tram. 250-00934/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
del pressupost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres del port de Portbou 
i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la comparei-
xença trimestral davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a donar 
comptes de l’execució del pressupost i de 
l’evolució dels ingressos, les despeses i les 
finances de la Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la Llar 
d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei 
de vigilància externa de les presons i sobre 
la convocatòria de cinc-centes places per al 
2012
Tram. 250-00939/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les emissions per satèl·lit de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00940/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
anual de les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
zones agrícoles del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos respecte a l’Institut Esco-
la Els Còdols i l’Escola Marta Mata, del Ven-
drell
Tram. 250-00943/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la funció cohesiva de l’oferta audio-
visual de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del ni-
vell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09

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 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oficina que té el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09

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 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació dels 
danys en les collites del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i sobre la declaració de zona ca-
tastròfica del parc
Tram. 250-00948/09

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 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres necessàries per a completar l’enllaç 
del nord de Figueres amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la no-instal-
lació a Catalunya de complexos lúdics com 
el del grup Las Vegas Sands Corporation
Tram. 250-00950/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la integració tarifària dels abonaments 
regionals mensuals amb els serveis de Fer-
rocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del descompte del 10% del preu del bitllet 
d’anada i tornada del servei de trens regio-
nals
Tram. 250-00952/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el rebuig a les 
càrregues policials durant les mobilitzacions 
dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a Va-
lència
Tram. 250-00953/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2012 al 21.03.2012).

Finiment del termini: 22.03.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius i controls dels Mossos d’Esqua-
dra per a vigilar els vehicles de transport de 
mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de 
la il·luminació i el garantiment de la seguretat 
en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 47533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius
La situació dels transportistes s’ha agreujat en els últims 
mesos i anys. Als problemes per la constant reducció de 
tarifes, s’ha de sumar l’increment del preu del petroli, el 
que està dificultant el seu marge i sostenibilitat com a sec-
tor, especialment en el que fa referència a autònoms, mi-
croempreses i PIMES dedicades al servei del transport.

A aquesta situació hem de sumar el problema del cabo-
tatge, pel qual, en l’àmbit de la Unió Europea, només es 
poden realitzar un màxim de tres operacions de transport 
consecutives amb un mateix vehicle en el territori d’un 
estat membre durant un període de set dies, per part d’un 
transportista resident en un altra estat membre.

En els últims mesos s’ha detectat un increment de trans-
portistes que operen sense respectar el que estableix la 
normativa en quant a les possibilitats d’operar per part de 

d’un transportista d’un altra estat membre en un en estat 
membre on no sigui resident.

Aquesta situació comporta competència deslleial amb els 
transportistes residents a Espanya, el que està agreujant 
la ja difícil situació econòmica i de viabilitat de molts 
operadors dedicats al sector del transports, especialment 
en l’àmbit de Catalunya.

Així mateix, destacar els problemes de seguretat gene-
rats en les àrees d’estacionament de camions en les auto-
pistes i autovies catalanes, atès la falta d’il·luminació, el 
que comporta un augment de la vulnerabilitat dels trans-
portistes alhora de ser víctimes d’un delicte de robatori 
de les seves mercaderies i de seguretat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Incrementar la dotació i controls de Mossos d’Esqua-
dra en les diferents vies de transport de carreteres des-
tinats a controlar aquells tipus de vehicles destinats al 
transport de mercaderies per tal de garantir que operin 
segons el que determina la llei, especialment, per evitar 
que es produeixin situacions de cabotatge per la qual, 
operen transportistes fora dels límits que exigeix la llei.

2. Impulsar acords amb les concessionàries d’autopis-
tes i les administracions competents de cadascuna de les 
carreteres de Catalunya per tal d’ampliar i millorar la il-
luminació en les àrees d’estacionament de camions així 
com la presència policial en aquestes àrees i d’aquesta 
forma, garantir la seguretat dels transportistes com dels 
vehicles de transport de mercaderies.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
José Antonio Coto Roquet, diputat del GP del PPC; Pere 
Calbó i Roca, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’agilitació del 
projecte del canal Segarra-Garrigues i les 
mesures per a l’ampliació sostenible de les 
zones de regadiu
Tram. 250-00955/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 47534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Canal Segarra-Garrigues, juntament amb el tren d’al-
ta velocitat (AVE), és l’obra de major dimensió i impacte 
econòmic que s’ha desenvolupat a les Terres de Lleida 
des del segle XIX en que es va construir el Canal d’Ur-
gell.

Els condicionants ambientals al voltant del canal, han 
comportat una disminució important de la superfície de 
reg i ha compromès la viabilitat econòmica de moltes de 
les explotacions. Igualment, alguns propietaris van veu-
re com terrenys que abans eren de la seva propietat i que 
van cedir en el procés de concentració parcel·laria, es po-
dia regar, i en els nous que havien correspost, no ho podi-
en fer per les ampliacions de les zones ZEPA.

El repartiment de les Zones Especials de Protecció Aviar 
(ZEPA) que afecten a les zones regables del Canal Segar-
ra-Garrigues, es va realitzar sense els estudis tècnics que 
l’avalessin.

La Comissió Europea no creu incompatible el reg en les 
ZEPA, sinó que a través dels plans de gestió, es pot regar, 
sempre que no afecti a la supervivència de les aus.

La Comissió Europea, encara no s’ha pronunciat sobre 
els Plans d’Ús i Gestió presentats i per tant encara el Go-
vern de la Generalitat pot rectificar la política duta a ter-
me per l’anterior Govern i salvar la viabilitat de moltes 
explotacions que van quedar excloses del reg i que amb 
plans de gestió tinguin el nivell de concreció adequat als 
requeriments europeus, podrien regar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme les actuacions necessàries per tal que el 
projecte del Canal Segarra-Garrigues es pugui desenvo-
lupar de la forma més ràpida possible duent a terme els 
treballs que afectin a la Declaració d’Impacte Ambiental 
(DIA) i el pla especial i els plans de gestió de les ZEPA a 
fi d’ampliar les zones regables pel canal.

2. Dur a terme altres accions complementaries de foment, 
formació i assessorament que afavoreixin que les empre-
ses agràries siguin capaces de poder treure’n el màxim 
profit de les instal·lacions de regadiu dintre dels paràme-
tres que garanteixen un desenvolupament sostenible.

3. Clarificar en el termini de sis mesos el cost que haurà 
d’assumir el pagès per poder connectar-se al canal.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa 
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la situació de 
les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre la situació de les entitats del 
Tercer Sector Social per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 28 de febrer, la Taula d’Entitats del Tercer Soci-
al va donar a conèixer, a través d’una roda de premsa, la 
situació insostenible en la que es troben les entitats soci-
als del nostre país, en bona part derivada del deute de les 
administracions públiques. Segons les estimacions de la 
Taula, en data 1 de febrer de 2012, el deute de la Genera-
litat arriba fins els 708,8 milions d’euros, al qual cal afe-
gir el de les administracions locals (més de 157 milions). 
Aquest deute prové de la suma dels pagaments pendents 
dels contractes, convenis i subvencions, però es concen-
tra majoritàriament en els convenis; i, a nivell de conse-
lleries, afecta principalment els Departaments de Justí-
cia, Salut i Benestar i Família. Segons aquesta mateixa 
font, els terminis de pagament poden oscil·lar entre els 
30 dies i els 2 anys i es troben, per tant, molt allunyats 
dels límits que fixa la legislació per a les empreses del 
sector privat.

Els costos d’aquesta situació es poden avaluar des d’un 
punt de vista financer, laboral i, òbviament, també en els 
serveis que presten i els que deixen de prestar. En el pri-
mer cas, la Taula del Tercer Sector Social estima que les 
despeses financeres derivades d’aquests impagaments 
pugen a un mínim de 100 milions d’euros (un 1,83% del 
seu pressupost total), un autèntic llast que, afegit a la cri-
si econòmica, acaba repercutint en la viabilitat de molts 
projectes (més tenint en compte que el 80% del pressu-
post d’aquestes entitats es destina a costos laborals), pro-
vocant alguns expedients de regulació d’ocupació i reper-
cutint en el servei que s’ofereix als usuaris i usuàries. A 
banda, òbviament, d’afectar en la capacitat de les entitats 
per a donar resposta a les noves necessitats socials.

En aquest sentit, el Pla de Suport al Tercer Sector Social 
(2008-2010) integrava un eix de Consolidació i Creixe-
ment, amb una especial incidència en les mesures que ga-
rantissin la viabilitat i l’estabilitat de les entitats, com ara 
la promoció del finançament plurianual, la creació d’un 
fons de capital social i de sistemes d’avals o la promoció 
de crèdits tous de les caixes i bancs i altres mesures per 
a millorar el finançament. Tot i això, en els darrers me-
sos el Govern de la Generalitat i, més concretament la 
Conselleria d’Economia i Coneixement i la de Benestar 
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i Família han posat en evidència una manca de previsió i 
de sensibilitat que ha provocat una situació clarament in-
sostenible per a les entitats socials del país.

Proposta de resolució

«Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels se-
güents acords: 

1. Donar a conèixer, abans d’un mes, el deute pendent 
amb les entitats del Tercer Sector Social i a presentar, en 
aquest mateix termini, un pla de pagament d’aquest que 
preveurà, com a màxim, la seva liquidació amb el termi-
ni màxim de tres mesos. Establir, de forma immediata, 
una línia de pagament preferent per a les entitats socials, 
atesa la situació de feblesa en la que es troben bona part 
de les entitats.

2. Aportar els recursos necessaris per tal que les entitats 
sense ànim de lucre del tercer sector social, de l’econo-
mia social i les associacions puguin mantenir els serveis 
que presten a persones de manera directa.

3. Establir, per la via d’urgència, una línia de finança-
ment de circulant per a les entitats del país, en concer-
tació amb entitats financeres. En aquest sentit, imple-
mentarà mesures especials de suport financer per a les 
fundacions i associacions (ONG) de l’Economia Social i 
del Tercer Sector, en matèria de serveis socials, sanitaris 
i educatius.

4. En el cas de els subvencions o altres sistemes de rela-
ció amb les entitats socials, el Govern fixarà els termi-
nis de pagament i, d’acord amb aquests, preveurà meca-
nismes de compensació en el supòsit que s’incompleixin, 
amb l’objectiu que les entitats socials es vegin afectades 
per la manca de planificació de les administracions.

5. Agilitzar l’emissió dels certificats de reconeixement de 
deutes que demanen les entitats socials a fi de poder ac-
cedir a finançament bancari.»

Palau del Parlament, 28 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’aturada de 
la central nuclear d’Ascó fins que les instal-
lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observa-
dors externs
Tram. 250-00957/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 47582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 

145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El divendres 24 de febrer a les 13,30 es va produir un co-
nat d’incendi a l’àrea del edifici de la sala de control d’As-
có 1, aquest és un més dels molts incidents que acumula 
aquesta central. D’entrada és un fet prou greu l’incendi en 
ell mateix, seria greu en qualsevol instal·lació industrial, i 
amb més raó en una central nuclear; la gravetat augmenta 
quan no s’informa exactament de l’afectació, ni es donen 
dades de com es va iniciar el succés. Més greu és enca-
ra que la central continuï en funcionament al 100% per 
mantenir una falsa sensació de normalitat.

El que la informació es limiti a repetir el recurrent «no 
ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el 
medio ambiente», la classificació «provisional» com a Ni-
vell 0 dins l’escala internacional d’events nuclears (INES), 
i la referència també rutinària a les mesures «correctives» 
i «preventives» que es prendran quan es «coneguin les 
causes», deixen el camp de la gravetat, per entrar plena-
ment en el terreny de l’absurd, i la burla cap a la societat.

La sala de control d’una central nuclear és el lloc a on 
menys caldria esperar un incendi o una incidència, si fes-
sin cas a la retòrica de seguretat de la indústria nuclear. 
Però tractant-se d’una central que no fa ni 10 mesos va 
tenir una fuita de 25.000 litres d’aigua radioactiva «sense 
repercussions», en la que és rutinari que els detalls in-
formatius dels accidents siguin desmentits o contradits 
posteriorment, que va obtenir un allargament de la seva 
llicència sense exhaurir els terminis legals, i sobre la que 
no hi ha dates concretes respecte al calendari d’aplicaci-
ons de les mesures correctores resultants de la catàstro-
fe de Fukushima, el que resulta habitual és la reiteració 
d’aquests successos.

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 iniciar les 
gestions necessàries davant el Govern central per Aturar 
la Central nuclear d’Ascó fins que no s’hagi fet una anàli-
si rigorosa de les instal·lacions amb observadors externs.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, diputada GP d’ICV-EUiA; Jordi Miralles 
Conte, diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 58

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
conveni signat el 2011 amb la Fundació Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consor-
ci de serveis a les persones i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a concertar no-
ves places de residència i centre de dia de 
la Plataforma Centre Multiserveis d’aquest 
municipi
Tram. 250-00958/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat dimarts 7 de febrer, la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració va debatre sobre el compliment 
del conveni signat el 14 d’octubre de l’any 2005 entre el 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni 
Abat, el Consorci de Serveis a les Persones i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per tal de dotar de places con-
certades de residència i de centre de dia a la Residèn-
cia Els Josepets de Vilanova i la Geltrú, que formen part 
de l’equipament públic anomenat La Plataforma Centre 
Multiserveis, per a l’atenció a persones en situació de 
dependència. El conveni contemplava el compromís de 
concertar 92 places de les 132 que té la residència de la 
Plataforma i 42 de centre de dia d’un total de 60 amb què 
compta l’equipament.

El Govern va posar en funcionament l’equipament i va 
signar un nou conveni el desembre de l’any 2011, redu-
int el nombre de places de residència compromeses l’any 
2005 i sense contemplar les places del centre de dia de la 
Plataforma Multiserveis, atorgant, això sí, les places del 
centre de dia del Centre d’Atenció Primària Integral (CA-
PI) Baix a Mar, compromeses pel Departament de Ben-
estar i Família, en un altre apartat. Així, el conveni del 
9 de desembre de l’any 2011 només inclou 40 places de 
residència i les 20 de centre de dia corresponent a l’ubicat 
al CAPI Baix a Mar.

El Grup Parlamentari Socialista considera que el Govern 
incompleix els compromisos adquirits pel Departament 
de Benestar en relació amb la concertació de places amb 
les institucions amb un municipi i una comarca que pa-
teix un greu dèficit d’oferta de places públiques concerta-
des per a l’atenció a les persones dependents.

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 ampliar el conveni signat l’any 2011 amb les 
entitats promotores i dotar de 52 noves places concer-
tades a la Residència Els Josepets i de 42 noves places 
concertades de centre de dia de la Plataforma Centre 
Multiserveis de Vilanova i La Geltrú, d’acord amb els 
compromisos establerts pel conveni del 14 d’octubre de 
l’any 2005. 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Eva 
Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon institut de Lliçà de 
Munt
Tram. 250-00959/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47652 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 24 de 
novembre de 2011 per la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, va instar al Govern de la Generalitat a iniciar 
els tràmits per a la construcció de l’edifici del segon Ins-
titut de Lliçà d’Amunt en els terrenys del passeig de Sant 
Valerià, al barri de Can Salgot, atès l’increment d’alum-
nes de secundària, tal com demanen la comunitat educa-
tiva i l’Ajuntament del municipi.

En els Pressupostos de l’actual exercici no s’ha adequat 
cap partida per donar compliment a aquest acord parla-
mentari.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern a: 

1. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els treballs 
de redacció del projecte constructiu del segon Institut al 
municipi de Lliçà d’Amunt.
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2. Incloure en el Projecte de llei de Pressupostos de la 
Generalitat per de l’exercici 2013 la licitació i la cons-
trucció del segon Institut al municipi de Lliçà d’Amunt.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’inici de la 
construcció de l’Institut Escola El Calderí a 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47653 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-
lamentari 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

L’escola El Calderí de Caldes de Montbui, ubicada des 
de fa sis cursos en mòduls prefabricats al barri Bugarai i 
adreçada a infants de primària, acollirà alumnes de 3 a 
16 anys un cop s’hagi acabat el nou edifici, amb dues lí-
nies per curs.

Ajuntament, escola i famílies han estat reclamant l’agi-
lització del procés al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per la situació de provisionali-
tat i la demanda de places de secundària.

La Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament 
de Catalunya, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 
2011, instà el Govern a redactar el projecte de construc-
ció del nou institut escola de Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental) i a iniciar-ne immediatament la construcció.

El 21 de setembre de 2011 la consellera d’Ensenyament, 
donant compliment a dita resolució, expressa que l’em-
presa adjudicatària del concurs per l’assistència tècnica 
a la redacció del projecte bàsic i d’execució de la nova 
construcció de l’Institut Escola El Calderí, al municipi de 
Caldes de Montbui, va presentar l’avantprojecte del pro-
jecte executiu al Departament d’Ensenyament.

En els pressupostos d’enguany no hi ha destinada cap 
partida pressupostària per tal d’agilitar el procés de cons-
trucció del nou institut escola El Calderí a Caldes de 
Montbui.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a, un cop aprovat el projecte constructiu del nou ins-
titut escola El Calderí a Caldes de Montbui, iniciar d’im-
mediat la construcció del nou centre.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Ba-
dalona
Tram. 250-00961/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47654 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Caterina Mieras i Barceló, 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 d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’escola Montigalà de Badalona necessita traslladar-se a 
un nou edifici que garanteixi les condicions necessàries 
per a una funció docent normalitzada.

En el marc dels acords entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Badalona, signats a finals de 2008, amb-
dues administracions es varen comprometre a augmentar 
el nombre de places escolars a Badalona, adequant l’ofer-
ta educativa a les necessitats existents, i construint dife-
rents escoles i instituts.

Entre les mesures que es varen determinar en aquell 
acord constava la construcció del nou edifici de l’escola 
Montigalà de Badalona.

El març de 2010, es va produí un acord de Govern amb 
la finalitat de construir diferents projectes educatius, que 
presentaven urgència i que per aquest motiu es volien pri-
oritzar. En aquest acord de Govern es va incloure la cons-
trucció de l’escola Montigalà, pensada per 225 alumnes, 
i amb una assignació de 4.049.950 euros per a les obres.

El novembre de 2010 es va iniciar el procés de licitació 
de les obres, a la que es varen presentar cinc empreses, 
però no es va produir cap adjudicació per raons pressu-
postàries.

En el pressupost de 2011 no es va incloure la construcció 
de la nova escola, encara que sí va aparèixer una previsió 
per a l’ampliació dels mòduls.
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Donat que hi ha unes necessitats immediates a resoldre, 
derivades del deteriorament i la inadequació de les instal-
lacions actuals, i que l’escola tampoc ha estat pressupos-
tada en el pressupost de 2012, s’afegeix ara la necessitat 
d’afrontar el condicionament provisional de les actuals 
instal·lacions. Aquestes instal·lacions s’haurien d’adaptar 
a normes sobre la base dels criteris determinats en el Re-
ial Decret 132/2010 de 12 de febrer, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims dels centres que imparteixin ense-
nyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació 
primària i l’educació secundària.

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

Proposta de resolució

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

1. Procedir a la redacció del projecte executiu del nou 
edifici de l’escola Montigalà de Badalona dins de l’exer-
cici de 2012.

2. Procedir a la construcció del nou edifici de l’escola, 
habilitant la partida pressupostària necessària en el Pro-
jecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2013, 
perquè estigui disponible a l’inici del curs 2013-2014.

3. Adequar a les normes vigents les instal·lacions provisi-
onals de l’escola, realitzant les següents reformes: 

a) Habilitar un pati de joc (com a mínim de 900m2), par-
cialment cobert, i susceptible de ser utilitzat com a pista 
esportiva.

b) Habilitar una biblioteca (com a mínim de 45 m2).

c) Habilitar un gimnàs, adequat al nombre d’alumnat.

d) Habilitar un pati de joc per a l’alumnat d’educació in-
fantil (com a mínim de 150m2).

e) Habilitar un espai adequat per a ús de l’AMPA i les fa-
mílies dels alumnes.

4. En el termini de tres mesos, informar al Parlament de 
l’estat de realització dels anteriors acords.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Caterina Mieras i 
Barceló, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola de Can Pe-
riquet, de Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00962/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47655 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

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, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’escola Can Periquet de Palau-solità i Plegamans va ini-
ciar la seva activitat educativa el curs 2008-2009. La cre-
ació de l’escola es va deure a l’increment notable d’alum-
nat en el municipi, i a la necessitat d’ubicar alumnat que 
no podia ser ubicat en altres escoles preexistents.

Per decisió del Departament d’Educació, l’escola va co-
mençar la seva activitat docent en una estructura física de 
mòduls prefabricats, amb el compromís que aviat dispo-
saria d’una estructura física més adequada i definitiva.

Les obres per a la instal·lació provisional es van produir 
amb rapidesa i es varen acabar poc abans de l’inici del 
primer curs de funcionament. L’estructura física provisi-
onal no disposava de serveis (menjador, acollida, extra-
escolars, i altres), i aquestes carències es varen afrontar 
amb una extraordinària implicació de les famílies, que 
varen aportar la seva col·laboració personal, i la seva col-
laboració econòmica.

Durant els cursos següents, l’escola va acollir alumnat, 
d’acord amb les indicacions del Departament, i d’acord 
amb les necessitats de cada curs.

L’evolució de l’estructura de l’escola ha passat per dife-
rents moments, d’acord amb el volum i característiques 
de l’alumnat assignat, fins arribar a un punt àlgid de des-
concert. El setembre del 2011, el responsable dels ser-
veis territorials del Departament comunica a l’AMPA i 
a l’Ajuntament que no es construirà cap nou edifici i que 
cal pensar el futur de l’escola, en termes de fusió amb 
una altra escola o d’extinció. En una reunió de treball, de-
mana a les parts implicades propostes possibles en aquest 
sentit o alternatives.

El canvi d’opinió del Departament ha portat a una situa-
ció insostenible per l’alumnat, el professorat i les famíli-
es. L’abandó de l’escola ha comportat diferents iniciatives 
mobilitzadores, un escrit al Síndic de Greuges, i la volun-
tat ferma dels pares i mares implicats en solucionar els 
problemes d’escolarització d’una manera estable i sòlida.

A la situació de conflicte que ha comportat el canvi d’opi-
nió del Departament es suma ara la seva intenció de no 
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permetre la matriculació de nou alumnat de P3 pel pro-
per curs 2012-2013.

Les diferents necessitats educatives en el municipi de 
Palau-solità i Plegamans requereixen una mesura enèr-
gica que garanteixi una oferta actualitzada en els tres es-
tadis educatius, de l’escola bressol, l’educació primària i 
l’educació secundària. Cada un d’aquests estadis planteja 
una problemàtica pròpia que es veuria resolta si es pro-
duís una solució de conjunt. Aquesta solució de conjunt 
és la construcció d’un institut escola, que integri les dife-
rents ofertes educatives de cada un dels estadis educatius. 
L’Ajuntament i els pares i mares implicats de Palau-solità 
i Plegamans consideren que un institut escola agregat ha 
de permetre alhora compatibilitzar la solució de les ne-
cessitats amb les exigències d’ajustar la despesa educa-
tiva. Aquesta proposta compta també amb el suport dels 
analistes educatius.

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

Proposta de resolució

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

1. Procedir a la impulsió d’un institut-escola al municipi 
de Palau-solità i Plegamans, que ofereixi educació infan-
til, educació primària i educació secundària a la població 
del municipi, i que sigui resultat de la fusió de l’escola 
Can Periquet amb altres ofertes educatives especialitza-
des del municipi, en la línia d’agregar-les en un sol centre 
educatiu.

2. Preveure la dotació pressupostària necessària per a la 
construcció del nou institut-escola, en emplaçament ha-
bilitat per l’Ajuntament, perquè pugui estar disponible a 
l’inici del curs 2013-2014.

3. Encarregar i realitzar el projecte executiu de la nova 
construcció dins de l’exercici del 2012.

4. Preveure les mesures necessàries de transició per a una 
correcta oferta educativa en l’actual escola de Can Peri-
quet i altres centres afectats.

Palau del Parlament, 23 de febrer 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 la construcció 
del nou edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47656 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, 
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 substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, preveu en 
l’article 2.3.h) com un dels principis rectors del sistema 
educatiu, entre altres, que el sistema educatiu es regeix 
per la col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitza-
ció amb els ajuntaments.

L’oferta educativa del municipi de Tarragona fa temps 
que esdevé insuficient per atendre amb garanties les ne-
cessitats de la comunitat educativa. Són múltiples els 
equipaments educatius que requereixen d’una política 
activa d’ampliació i/o adequació i era necessària una 
planificació i priorització d’aquests.

Atenent a aquesta realitat i als principis esmentats, 
l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya 
varen signar un «Protocol de col·laboració entre del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2012-2016» on, entre d’altres compromisos, 
es concreten les actuacions a desenvolupar per que fa re-
ferència a les infraestructures educatives de la ciutat en el 
període 2010-2016.

Un d’aquests centres és l’Institut Tarragona que va en-
trar en funcionament el curs 2009-2010, en unes instal-
lacions situades a la plaça Imperial Tarraco que havien 
de ser provisionals, en tant que no es finalitzessin les 
obres del nou institut en un solar que va ser cedit el 
2009. Ara, pel que coneix aquest grup parlamentari, el 
projecte de construcció del nou institut es troba para-
litzat.

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

Proposta de resolució

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

1. Reprendre de manera immediata les actuacions neces-
sàries per a la construcció del nou Institut Tarragona per 
tal que es puguin iniciar les obres no més enllà del l’any 
2013.
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2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la previsió pressupostària 
necessària per a la realització de les obres.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de 
Tarragona
Tram. 250-00964/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47657 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, 
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 substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, preveu en 
l’article 2. 3. h) com un dels principis rectors del sistema 
educatiu, entre altres, que el sistema educatiu es regeix 
per la col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitza-
ció amb els ajuntaments.

L’oferta educativa del municipi de Tarragona fa temps 
que esdevé insuficient per atendre amb garanties les ne-
cessitats de la comunitat educativa. Són múltiples els 
equipaments educatius que requereixen d’una política ac-
tiva d’ampliació i/o adequació i era necessària una plani-
ficació i priorització d’aquests.

Atenent a aquesta realitat i als principis esmentats, 
l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya 
varen signar un «Protocol de col·laboració entre del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2012-2016» on, entre d’altres compromisos, 
es concreten les actuacions a desenvolupar per que fa re-
ferència a les infraestructures educatives de la ciutat en el 
període 2010-2016.

L’Institut-Escola Ponent va entrar en funcionament el 
curs 2007-2008, en mòduls prefabricats situats en el so-
lar, on s’ha de construir el nou equipament. El solar va 
ser cedit l’any 2011, per unanimitat de tots els grups amb 
representació política a l’Ajuntament, però, per les infor-
macions de què disposa aquest grup parlamentari, el pro-
jecte de construcció del nou institut es troba paralitzat.

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

Proposta de resolució

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

1. Reprendre de manera immediata les actuacions neces-
sàries per a la construcció de l’Institut-Escola Ponent de 
Tarragona per tal de que es puguin iniciar les obres no 
més enllà del l’any 2013.

2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la previsió pressupostària 
necessària per a la realització de les obres.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47658 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, 
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 substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, preveu en 
l’article 2. 3. h) com un dels principis rectors del sistema 
educatiu, entre altres, que el sistema educatiu es regeix 
per la col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitza-
ció amb els ajuntaments.

L’oferta educativa del municipi de Tarragona fa temps 
que esdevé insuficient per atendre amb garanties les ne-
cessitats de la comunitat educativa. Són múltiples els 
equipaments educatius que requereixen d’una política ac-
tiva d’ampliació i/o adequació i era necessària una plani-
ficació i priorització d’aquests.

Atenent a aquesta realitat i als principis esmentats, 
l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya 
varen signar un «Protocol de col·laboració entre del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2012-2016» on, entre d’altres compromisos, 
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es concreten les actuacions a desenvolupar per que fa re-
ferència a les infraestructures educatives de la ciutat en el 
període 2010-2016.

L’Institut-Escola de l’Arrabassada va entrar en funciona-
ment el curs 2007-2008. Es tracta de l’únic equipament 
educatiu públic de la zona de Llevant, i per tant, amb una 
forta demanda. Els alumnes estan en mòduls prefabricats 
en un solar provisional que està esdevenint insuficient 
per cobrir les necessitats d’espai. El solar per el nou edi-
fici fou cedit a la Generalitat el setembre de 2011 amb la 
unanimitat de tots els grups amb representació política 
a l’Ajuntament. Hores d’ara, per la informació disponi-
ble, el que aquest grup parlamentari sap és que aquestes 
obres resten aturades.

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

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

1. Acceptar definitivament en el termini d’un mes la ces-
sió del solar per a la construcció de l’Institut-Escola de 
l’Arrabassada de Tarragona.

2. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els treballs 
de redacció del projecte constructiu de l’Institut-Escola 
de l’Arrabassada de Tarragona aquest any 2012.

3. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la licitació i la construcció 
del centre.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC 

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47659 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, 
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 substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, preveu en 
l’article 2. 3. h) com un dels principis rectors del sistema 

educatiu, entre altres, que el sistema educatiu es regeix 
per la col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitza-
ció amb els ajuntaments.

L’oferta educativa del municipi de Tarragona fa temps 
que esdevé insuficient per atendre amb garanties les ne-
cessitats de la comunitat educativa. Són múltiples els 
equipaments educatius que requereixen d’una política ac-
tiva d’ampliació i/o adequació i era necessària una plani-
ficació i priorització d’aquests.

Atenent a aquesta realitat i als principis esmentats, 
l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya 
varen signar un «Protocol de col·laboració entre del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2012-2016» on, entre d’altres compromisos, 
es concreten les actuacions a desenvolupar per que fa re-
ferència a les infraestructures educatives de la ciutat en el 
període 2010-2016.

L’Escola La Floresta fa temps que resulta insuficient per 
atendre la demanda educativa. Els problemes d’espai van 
portar a la instal·lació de mòduls prefabricats de manera 
transitòria, mentre es construïa un nou edifici. Ara, però, 
el projecte està aturat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar les obres d’ampliació de l’Escola La Flores-
ta de Tarragona aquest any 2012.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, diputada 
del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del complement educatiu per a la manuten-
ció dels infants acollits
Tram. 250-00967/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

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, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la reducció de la 
manutenció dels infants acollits, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració.
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Exposició de motius
L’assignació per la manutenció dels infants acollits s’ha 
reduït recentment en 7 euros mensuals.

Aquesta reducció de l’import total s’ha fet sense comuni-
cació prèvia a les famílies acollidores, la llei 13/2006, de 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
estableix que aquest ajuts es determinaran per la llei de 
pressupostos, en el primer exercici pressupostari poste-
rior a l’aplicació de la llei, per error es va consignar un 
import inferior a l’acordat, i es va esmenar establint un 
import complementari d’un 7 euros, els que casualment 
ara s’han reduït.

Amb posteriors exercicis pressupostaris 2009,2010, 2011, 
es va ratificar els imports d’acolliment amb l’error acumu-
lat i amb el complement educatiu que compensava l’error.

L’import dels complements educatius estan regulats per 
un acord de govern, i sense l’existència d’aquest acord pel 
2012, s’han eliminat, i com s’ha dit amb anterioritat sen-
se comunicació prèvia a les famílies acollides.

El resultat es que les famílies acollidores per les despe-
ses de manutenció dels infants acollits rebran un 2,10% 
menys que l’any 2011-

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

Proposta de resolució

Que el govern rectifiqui i estableixi de nou el comple-
ment educatiu per la manutenció dels infants acollits, 
amb un import equivalent o superior a l’any 2011

Palau del Parlament, 29 de febrer 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 convocatòria 
d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitat-
ges del 2012
Tram. 250-00968/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 25 de gener el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat en el marc de la seva compareixença per a la tra-

mitació dels pressupostos 2012 va explicar, entre d’altres, 
les prioritats per l’any 2012 de la política d’habitatge del 
Govern. El pressupost per enguany ha estat retallat dràs-
ticament, veient-se afectades de forma especial les parti-
des destinades als ajuts de lloguer per aquelles persones 
i/o famílies que no poden fer front al seu pagament. Peri-
lla, per tant, la convocatòria dels ajuts de lloguer per en-
guany, fet que tampoc es va produir l’any passat.

El Grup Parlamentari Socialista considera que el Go-
vern no està destinant els recursos suficients per atendre 
aquesta situació en un dels moments més durs per les fa-
mílies i les persones a Catalunya a causa, tant, del crei-
xement de l’atur com de la pèrdua de l’habitatge habitual 
per desnonament, etc. No es pot parlar d’una de política 
de foment de l’habitatge, d’assistir les persones desnona-
des o en risc de desnonament i els milers de famílies i 
persones que al nostre país tenen problemes per pagar 
el lloguer i alhora retallar el pressupost sectorial en un 
46.7% respecte de l’any 2010.

D’altra banda, en la darrera reunió dels signants del Pacte 
Nacional per l’Habitatge celebrada el mes de setembre de 
l’any 2011, es va posar de manifest la necessitat de man-
tenir la convocatòria dels ajuts per al lloguer i incremen-
tar-ne els recursos que s’hi destinen. En la mateixa direc-
ció s’ha manifestat recentment, entre d’altres, la Taula del 
Tercer Sector.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a aprovar i dur a terme la 
convocatòria d’ajuts destinats al pagament del lloguer, 
corresponent a l’any 2012.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Eva 
Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00969/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 47732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Dolors 
Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel Iceta i Llo-
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rens, portaveu del GP Socialista, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Albert Rivera Díaz, president-portaveu del SP de Ciuta-
dans, Alfons López i Tena, representant del SP de So-
lidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

El Real Decret llei 1/2012 deixa en suspens el sistema 
d’incentius de règim Especial, el que suposa, a la pràcti-
ca, la paralització legal del desenvolupament de les ener-
gies renovables al conjunt de l’estat espanyol.

La moratòria de renovables es produeix en un escenari 
geopolític d’increment de preus del petroli i del gas i per 
tant d’increment de la nostra dependència dels hidrocar-
burs que s’importen en la seva totalitat i creiem que seria 
més racional l’estalvi en el consum de les fonts energèti-
ques que contribueixen a aprofundir en la crisi econòmi-
ca i que incrementa de forma incontrolada el dèficit co-
mercial, la pujada de preus generalitzada i les emissions 
contaminants de CO

2
.

En aquest sentit la decisió d’aprovar el Real Decret 
1/2012 sembla més una crida a consumir energia de ma-
jor cost, frenant les inversions en aquelles fonts que avui 
constitueixen la primera riquesa energètica del país i que 
han aconseguit lideratge mundial, destruint un teixit em-
presarial a l’alça i actuant a contra corrent amb el resta 
d’Europa.

La paralització del sector renovable, que amb diferència 
és el que més lloc de treballs genera per megawatts pro-
duïts, va en contra de les possibilitats de reactivació eco-
nòmica del nostre país. Els últims anys les energies re-
novables han incrementat la seva presència a l’economia 
catalana i espanyola, superant a diversos sectors tradicio-
nals i amb un balanç netament exportador.

La norma aprovada pel Govern de l’Estat va contra 
les Directives europees 200/28/CE de renovables i la 
2010/31/CE d’eficiència energètica d’edificis que esta-
bleixen el 20% de consum final de renovables l’any 2020 
i la d’edificis que en el 2020 tots els edificis siguin de 
consum d’energia quasi nul amb renovables.

El recent aprovat per l’Estat «Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020» reconeixia de forma clara els beneficis 
d’aquestes energies i estimava en 29.000 milions els be-
neficis econòmics d’aquestes tecnologies, xifra molt su-
perior als 24.700 de cost, primes incloses, que té el seu 
desenvolupament.

Mentre no hi hagi seguretat jurídica per a les inversions i 
existeixi la inestabilitat normativa i l’absència d’una ve-
ritable estratègia a llar termini, les inversions desaparei-
xeran i la major dependència energètica constituirà una 
seria contradicció amb la necessitat d’impulsar una eco-
nomia moderna, que creixi de manera sostenible, basada 
en un element clau com és l’estalvi energètic amb reno-
vables.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa el rebuig frontal del 
RDL1/2012 pel que significa d’aturada en l’impuls de les 
energies renovables, un fre a la generació d’ocupació i 
una major dependència energètica.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Joan Herrera Torres, president GP d’ICV-EUiA; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Miquel Iceta i 
Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, president-
portaveu del SP C’s; Alfons López i Tena, representant 
del SP de SI 

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00970/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 47733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Dolors 
Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel Iceta i Llo-
rens, portaveu del GP Socialista, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Albert Rivera Díaz, president-portaveu del SP de Ciuta-
dans, Alfons López i Tena, representant del SP de So-
lidaritat Catalana per la Independència, 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 el Ple del Parlament.

Exposició de motius

El Real Decret llei 1/2012 deixa en suspens el sistema 
d’incentius de règim Especial, el que suposa, a la pràcti-
ca, la paralització legal del desenvolupament de les ener-
gies renovables al conjunt de l’estat espanyol.

La moratòria de renovables es produeix en un escenari 
geopolític d’increment de preus del petroli i del gas i per 
tant d’increment de la nostra dependència dels hidrocar-
burs que s’importen en la seva totalitat i creiem que seria 
més racional l’estalvi en el consum de les fonts energèti-
ques que contribueixen a aprofundir en la crisi econòmi-
ca i que incrementa de forma incontrolada el dèficit co-
mercial, la pujada de preus generalitzada i les emissions 
contaminants de CO

2
.

En aquest sentit la decisió d’aprovar el Real Decret 
1/2012 sembla més una crida a consumir energia de ma-
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jor cost, frenant les inversions en aquelles fonts que avui 
constitueixen la primera riquesa energètica del país i que 
han aconseguit lideratge mundial, destruint un teixit em-
presarial a l’alça i actuant a contra corrent amb el resta 
d’Europa.

La paralització del sector renovable, que amb diferència 
és el que més lloc de treballs genera per megawatts pro-
duïts, va en contra de les possibilitats de reactivació eco-
nòmica del nostre país. Els últims anys les energies re-
novables han incrementat la seva presència a l’economia 
catalana i espanyola, superant a diversos sectors tradicio-
nals i amb un balanç netament exportador.

La norma aprovada pel Govern de l’Estat va contra 
les Directives europees 200/28/CE de renovables i la 
2010/31/CE d’eficiència energètica d’edificis que esta-
bleixen el 20% de consum final de renovables l’any 2020 
i la d’edificis que en el 2020 tots els edificis siguin de 
consum d’energia quasi nul amb renovables.

El recent aprovat per l’Estat «Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020» reconeixia de forma clara els beneficis 
d’aquestes energies i estimava en 29.000 milions els be-
neficis econòmics d’aquestes tecnologies, xifra molt su-
perior als 24.700 de cost, primes incloses, que té el seu 
desenvolupament.

Mentre no hi hagi seguretat jurídica per a les inversions i 
existeixi la inestabilitat normativa i l’absència d’una ve-
ritable estratègia a llar termini, les inversions desaparei-
xeran i la major dependència energètica constituirà una 
seria contradicció amb la necessitat d’impulsar una eco-
nomia moderna, que creixi de manera sostenible, basada 
en un element clau com és l’estalvi energètic amb reno-
vables.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa el rebuig frontal del 
RDL1/2012 pel que significa d’aturada en l’impuls de les 
energies renovables, un fre a la generació d’ocupació i 
una major dependència energètica.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Joan Herrera Torres, president GP d’ICV-EUiA; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Miquel Iceta i 
Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, president-
portaveu del SP C’s; Alfons López i Tena, representant 
del SP de SI

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte 
educatiu i sobre la construcció del nou ins-
titut escola
Tram. 250-00971/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 47734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del GP 
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
Atenent les necessitats educatives del municipi d’Espar-
reguera, i del Baix Llobregat, el Departament d’Educació 
va crear l’escola Esparraguera II i la va ubicar en el re-
cinte de l’antiga escola Montserrat. Aquest emplaçament 
era provisional.

Durant el mandat municipal 2003-2007, l’Ajuntament 
d’Esparraguera va iniciar el procés de cessió d’una 
parcel·la de Can Comelles, amb la finalitat de reubicar 
l’escola. A més del procés de cessió, també va habilitar la 
construcció d’una estació transformadora a peu de parcel-
la, perquè aquesta reunís les condicions necessàries exi-
gides pel propi Departament.

El projecte de construcció d’un nou centre educatiu en 
aquest emplaçament havia de contemplar una escolaritat 
de 3 a 16 anys, incloent educació infantil, educació pri-
mària i educació secundària, de manera integrada. L’ori-
gen de l’escola Esparraguera II sorgeix de la necessària 
cobertura de les necessitats educatives del municipi, in-
cloent en aquestes necessitats, l’excés de demanda en els 
instituts, i la derivació d’alumnat procedent de centres ja 
saturats i amb barracons.

Recentment, el nou Departament d’Ensenyament ha 
anunciat la suspensió de la construcció del nou centre 
educatiu d’Esparraguera, al qual s’havia de traslladar 
l’escola Esparraguera II, amb contingut educatiu inte-
gral, tal com estava plantejat. També ha anunciat l’even-
tual dissolució del projecte educatiu de l’escola Espar-
raguera II i el seu trasllat i integració en un dels altres 
centres educatius existents.

Aquests anuncis han creat malestar a l’opinió pública 
d’Esparraguera pel fet que, per una decisió tan transcen-
dent, no han estat consultats el mateix Ajuntament, ni la 
comunitat educativa d’Esparraguera, ni tampoc la comu-
nitat educativa directament afectada.

Els arguments mínimament esbossats pel Departament, 
relacionats amb l’evolució de la població, la previsió de 
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matriculacions, la relació amb les escoles concertades, la 
disponibilitat en altres centres, la identitat o no de pro-
jectes educatius, i altres, han estat rebatuts, amb notable 
contundència, per mateix Ajuntament, i per la comunitat 
educativa.

A més d’això, hi ha coincidència en què el projecte educa-
tiu de l’escola Esparraguera II, de caràcter innovador, cre-
at amb molta dedicació i amb implicació directa de les fa-
mílies afectades, és un projecte valuós a preservar. Així es 
desprèn de les afirmacions que fa dels projectes educatius 
la pròpia Llei d’Educació de Catalunya, en la mesura que 
els projectes educatius en funcionament exitós constituei-
xen la base de la qualitat i dels resultats escolars.

Al municipi d’Esparraguera existeix la convicció gene-
ralitzada que el Departament d’Ensenyament està actu-
ant amb extrema lleugeresa, i que a aquesta lleugeresa no 
hi és aliena una certa voluntat de selecció dels projectes 
educatius per la seva orientació pedagògica, fet que de 
confirmar-se, vulnera els drets bàsics de la població, i se-
ria susceptible de reprovació generalitzada.

Existeix la convicció generalitzada que la fusió amb una 
altra escola, que suggereix el Departament, és una deci-
sió equivocada que pot condicionar notablement el futur 
de l’educació en el municipi. Les administracions públi-
ques han de tenir visió de futur i garantir que el municipi 
disposa ara, i disposarà en el futur, dels equipaments ne-
cessaris. I que cal una programació que eviti saturacions 
i noves insuficiències de places.

Sent que s’han de prendre decisions immediates, rela-
cionades amb la nova matriculació, i vista la solidesa i 
característiques del projecte educatiu de l’escola Espar-
raguera II, vistes les bases argumentals adduïdes, relaci-
onades amb la demanda educativa, i amb les necessitats 
d’educació infantil i primària, així com la onada de de-
manda relacionada amb l’ensenyament secundari, en el 
municipi d’Esparraguera, els Grups parlamentaris sota-
signants presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Garantir la continuïtat del projecte educatiu i de l’esco-
la Esparraguera II, del municipi d’Esparraguera, i a obrir 
d’immediat la matrícula de P3 al centre, pel curs 2012-2013.

2. Impulsar el nou institut-escola previst, i a realitzar la 
construcció del nou edifici, perquè estigui disponible pel 
curs 2013-2014.

3. Concretar una nova ubicació de l’escola Esparraguera 
II, de manera provisional i transitòria, que garanteixi les 
condicions de funcionament escolar, mentre la construc-
ció definitiva del nou centre no estigui acabada, de comú 
a acord amb l’Ajuntament i la comunitat educativa d’Es-
parraguera.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats 
Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les actuaci-
ons per a resoldre els problemes d’ús de les 
instal·lacions del casal de la Florida, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 47738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sonia Esplu-
gas González, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Fa pocs dies s’han dut a terme les obres de rehabilitació i 
millora del Casal la Florida a l’Hospitalet. El balanç, un 
cop finalitzats els treballs, és positiu, tot hi això s’estan 
presentant alguns problemes d’ubicació dels serveis que 
el centre oferta.

Algunes de les dificultats detectades son: la falta d’adap-
tació dels espais de perruqueria per a l’accés de persones 
amb mobilitat reduïda, la falta de ventilació en algunes 
de les estàncies de l’edifici, la manca de finestres en al-
guns dels espais que impedeixen la renovació de l’atmos-
fera de l’edifici així com l’entrada de llum natural i la 
distribució dels espais de forma que esdevingui el més 
eficient possible. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a dur a terme les actuacions necessàries per a resol-
dre els problemes d’ús d’aquestes instal·lacions.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; So-
nia Esplugas González, diputada del GP del PPC; Marisa 
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre les accions da-
vant el Govern de l’Estat perquè reguli les 
inversions financeres especulatives sobre 
béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 47740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada 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, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat.

Exposició de motius

Veterinaris Sense Fronteres ha posat en marxa una nova 
campanya «Banca Sota Control. Amb el menjar no es ju-
ga» mitjançant la qual denúncia un nou cas d’especulació 
alimentària i sol·liciten al Ministre d’Economia i Com-
petitivitat una posició clara en les negociacions europees 
que estan tenint lloc a la UE en la revisió de la Directi-
va relativa als mercats d’instruments financers (2004/39/
CE) amb la finalitat que es reguli una prohibició expressa 
sobre operacions al mercat alimentari.

VSF destaca que en un any, el nombre de persones que 
pateixen fam ha augmentat en 44 milions i que l’especu-
lació alimentària ha estat identificada com la principal 
causa de les recents crisis alimentàries (any 2008 i 2011) 
en les que milions de persones en el món van morir de 
fam. No obstant això, i malgrat les reiterades denúncies 
d’organismes internacionals com les Nacions Unides o el 
Banc Mundial, encara no s’ha adoptat un mecanisme que 
hi posi fre.

Gairebé 2.000 milions de persones en el món (una de ca-
da 3) utilitzen més del 50% dels seus ingressos per ad-
quirir menjar. Als països o regions o classes socials més 
pobres de cada regió, entre el 60-80% dels ingressos es 
destinen a l’alimentació. Els efectes de la pujada dels 
preus alimentaris aquí són devastadors, des de l’inici de 
la crisi especulativa alimentària 250 milions més de per-
sones estan en situació de fam, ja són més de 1.000 mili-
ons, xifres i percentatges mai vistos fins ara en la història 
de la humanitat.

En aquest sentit, l’organització alerta sobre les pràctiques 
d’algunes entitats financeres de l’Estat Espanyol que te-
nen entre la seva cartera un fons especulatiu que opera 
amb aliments, en concret amb els cereals bàsics de l’ali-
mentació humana (blat de moro i blat), amb la soja, el 
cacau, el sucre, el suc de taronja, els porcs i vedelles etc.

Els esmentats fons operen a través de 2 tipus d’instru-
ments financers: els contractes de futurs per el blat de 
moro, blat i soja i per la resta de productes els Fons Ín-
dex. Aquest tipus d’índexs empenyen a l’alça els preus 

dels aliments, i això dificulta enormement l’accés a l’ali-
mentació de milions de persones.

A manera d’exemple, els preus del blat van augmentar en 
un 46% entre el 10 de gener i el 26 de febrer de 2010, van 
tornar pràcticament als seus valors anteriors per al 19 de 
maig, van augmentar de nou en un 21% fins a principis 
de juny i van començar a baixar una altra vegada a par-
tir d’agost, atribuir semblant fluctuació a oscil·lacions de 
l’oferta i demanda és incomprensible.

Si prenem l’increment de la inversió especulativa en ali-
ments en el període 2010-2011, i l’increment de les per-
sones que han estat arrossegades a l’extrema pobresa per 
l’increment de preus en el mateix període, haurem de 
concloure que per cada 314 euros d’inversió especulativa 
s’empeny a una persona a la pobresa i la fam.

Amb el menjar no es juga, no s’especula, l’alimentació és 
un dret humà i hem d’exigir que els mercats financers no 
cotitzin amb aquest dret com si d’una joguina es tractés per 
al lucre desmesurat d’uns i l’empobriment de la majoria.

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 emprendre 
totes les accions necessàries davant del Govern central 
per tal que reglamenti en l’àmbit de les seves competènci-
es la prohibició de les inversions financeres especulatives 
sobre béns alimentaris de primera necessitat i que pro-
mogui en el si de la UE una clara posició contra aquestes 
pràctiques en el marc de la reforma de la Directiva relati-
va als mercats d’instruments financers (2004/39/CE) que 
inclogui una major transparència, una limitació estricta 
de les posicions especulatives i una prohibició de les ei-
nes financeres clarament especulatives amb els aliments.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis 
forestals
Tram. 250-00974/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

El 18 de març de 2010, la Comissió d’Investigació so-
bre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan (Tram. 261-
00001/08) va emetre un dictamen que incorporava un 
conjunt de recomanacions al Govern que recollien les re-
flexions i mesures sorgides durant la Comissió i dirigides 
a millorar la seguretat personal, la gestió i l’operativitat, 
així com minimitzar el risc d’incendi i reforçar els dispo-
sitius de prevenció i extinció d’incendis, i la coordinació 
entre operatius. Aquest dictamen fou aprovat mitjançant 
la Resolució 662/VIII, de 24 de març de 2010.

Si bé el Govern, el maig de 2011, va aprovar la revisió del 
Pla d’emergències per incendis forestals (INFOCAT) per 
tal d’adequar el Pla als canvis produïts des de l’aprovació 
de l’últim Pla i especialment pel què fa a l’anàlisi de risc, 
el cert és que INFOCAT només va adoptar part de les 
mesures previstes per la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan.

Tenint en compte que degut a la reducció pressupostària 
dels dos darrers exercicis, s’ha vist afectat el capital ma-
terial i humà de les dotacions de bombers, és necessari 
adoptar les mesures adients per tal de minimitzar els ris-
cos d’incendi de la propera campanya forestal de l’estiu 
de 2012, i garantir la seguretat dels operatius.

Així doncs, atès que aquest Grup Parlamentari no té 
constància que el Govern hagi aportat al Parlament cap 
tipus de documentació necessària per al control de com-
pliment de la Resolució 662/VIII, aquest Grup creu opor-
tú que s’adopti la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures en l’àmbit de l’extinció d’in-
cendis forestals que es relacionen a continuació: 

En l’àmbit tecnològic: 

1. Incrementar el nombre de terminals amb GPS perquè 
en disposin tots els efectius de bombers i, per tant, esti-
guin permanentment localitzables en el sistema d’infor-
mació geogràfica (SIG).

2. Disposar de vehicles específics de transport de dotaci-
ons per tal de poder incorporar personal de reforç.

3. Millorar les comunicacions de la xarxa Rescat ampli-
ant la seva cobertura amb l’increment de TBS, amplifica-
dors de cobertura (pla pilot amb la Universitat Politècni-
ca de Catalunya) i TBS mòbil.

4. Dotar a les unitats d’intervenció del Cos de Bombers 
de comunicació directa amb els mitjans aeris per les si-
tuacions de risc.

5. Revisar el protocol de comunicacions entre els dife-
rents operatius d’una emergència per tal de garantir la 
resposta immediata en cas de risc.

6. Incrementar la política de dotació de material per a po-
der-lo renovar periòdicament.

7. Actualitzar els protocols d’actuació del Cos de Bom-
bers, especialment pel que fa a la comunicació, la coordi-
nació i la presa de decisions de les unitats actuants, per a 
millorar la seguretat de les unitats durant l’actuació.

8. Incrementar la formació de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya dirigida als bombers, tant professio-
nals com voluntaris, i també al personal contractat per a 
la campanya d’estiu.

9. Millorar la dotació d’equipament i material, i dur a ter-
me el manteniment dels mitjans d’extinció, perquè esti-
guin disponibles i en ple rendiment per a les campanyes 
d’estiu.

10. Elaborar un pla de carrera professional per al Cos de 
Bombers amb criteris de promoció basats en el mèrit, la 
formació, l’experiència i la professionalitat reconeguda.

Millora organitzativa i metodològica: 

11. Crear equips de treball específics de suport als co-
mandaments en les grans emergències –no només en els 
incendis forestals– amb la incorporació de la figura d’ofi-
cial de seguretat i la de supervisor tàctic per a cada sector 
de treball.

12. Garantir, aquests equips, la informació externa en els 
operatius, concretament pel que fa a la informació dirigi-
da als responsables institucionals del territori.

13. Crear una unitat especialitzada en suport logístic a 
les grans actuacions que permeti garantir la gestió dels 
requeriments logístics necessaris i l’avituallament per a 
les dotacions que estiguin treballant en les grans emer-
gències.

14. Revisar les condicions de seguretat i les maniobres 
d’autoprotecció dels bombers, en general, i dels GRAF, 
en particular, per a maximitzar la seguretat de les dotaci-
ons en situacions especialment crítiques.

15. Actualitzar, en les instruccions de la divisió d’ope-
racions dels bombers (específicament, a la 00/17 i a la 
00/20, que fan referència a l’autoprotecció), nous proto-
cols que garanteixin l’aplicació de les instruccions i la se-
guretat dels bombers en cas de risc d’atrapament, i esta-
blir, si cal, mecanismes d’evacuació immediata.

16. Aprofitar el cabal de coneixement dels bombers en 
situació de segona activitat per a poder-los incorporar en 
l’àmbit operatiu adequat.

17. Incrementar els exercicis de pràctiques i les manio-
bres conjuntes de les diferents unitats del Cos de Bom-
bers per a tenir una coordinació major a l’hora de desple-
gar operacions d’extinció.

18. Organitzar pràctiques conjuntes entre el Cos de Bom-
bers de la Generalitat i els cossos de bombers de comu-
nitats autònomes veïnes, i també amb els cossos de bom-
bers del Ministeri de Medi Ambient, així com els Cossos 
de Bombers de Catalunya Nord.

En l’àmbit formatiu: 

19. Reforçar la formació per a la presa de decisió en situ-
acions crítiques d’alta tensió.

20. Desenvolupar escenaris de pràctiques per a poder dur 
a terme entrenaments de maniobres d’intervenció, perquè 
puguin aprofundir en els mecanismes de prevenció i ex-
tinció d’incendis amb totes les garanties.
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Per al compliment de la present Resolució: 

21. El Govern informarà trimestralment als Grups Parla-
mentaris sobre l’estat de desenvolupament en el compli-
ment d’aquesta Resolució.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i la inclusió del pressu-
post d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 47818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del GP 
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

Les obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca fa molts anys que estan en fase pre-
paratòria.

Ja el mes de maig del 2002 es va publicar al DOGC una 
primera licitació de l’assistència tècnica per a la redacció 
del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat 
i salut, de l’estudi geotècnic, de l’estudi de patologies i 
posterior direcció d’obra d’ampliació. Es va fixar un ter-
mini de 6 mesos per tenir-la a punt un cop adjudicada i 
no és fins a la legislatura següent que s’aprova un acord 
de Govern amb una partida de 4,5 milions d’euros per 
dur-la a terme.

Al novembre del 2006 que es publiquen les bases per a 
una nova licitació de l’assistència tècnica per a la redac-
ció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, el projecte d’activitats per a llicència ambiental, la 
gestió de la tramitació de llicències, l’estudi de patologi-
es, l’estudi geotècnic i el projecte d’enderroc i posterior 
direcció d’obra d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà.

El gener del 2007 s’adjudica i el projecte executiu no es-
tà a punt fins al juny del 2008. I no és fins al 24 de juliol 
de 2010 que el Govern treu a licitació per mitjà de l’em-

presa pública GISA l’execució de les obres d’ampliació 
de l’escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca, 
que s’adjudiquen l’agost del 2010 a Acsa, Obras e Infraes-
tructuras, SA per un import total de 5,3 milions d’euros, 
IVA inclòs.

Les obres tenien una previsió d’inici al novembre del 
2010 i encara no han començat.

El 28 de febrer de 2012 es va aprovar per unanimitat una 
moció al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Bar-
ca sobre la construcció de l’ampliació de l’escola Àngel 
Guimerà en què s’acorda demanar que el Govern de la 
Generalitat iniciï de manera immediata l’execució de 
les obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i que inclogui el total del pressupost 
d’execució en els Pressupostos Generals del 2013.

L’1 de març de 2012 es va aprovar per unanimitat a la 
Comissió d’Ensenyament del Parlament una proposta de 
resolució en relació a la construcció de l’ampliació de 
l’escola en què s’insta el Govern a iniciar de manera im-
mediata l’execució de les obres.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a que iniciï el 2012 l’execució de les obres d’amplia-
ció de l’escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Bar-
ca (Baix Llobregat) i que inclogui el total del pressupost 
d’execució en els Pressupostos de la Generalitat del 2013.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats 
Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la publicació de 
la relació de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 47821 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, diputada 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen 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’Afers Insti-
tucionals.

Exposició de motius

El Decret 328/1993 de 28 de desembre, sobre la relació 
de llocs de treball del personal funcionari de l’adminis-
tració pública de Catalunya, estableix l’obligatorietat de 



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 71

fer públic anualment al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la relació íntegra de llocs de treball actualit-
zada amb les modificacions que s’hagin produït durant 
l’any immediatament anterior.

Les darreres publicacions de les relacions de llocs de tre-
ball varen ser en el DOGC del 8.4.2010, ara fa quasi 2 
anys, incomplint l’esmentat decret.

Durant aquest 2 anys molts són els canvis i reestructu-
racions de departaments, i de funcions dels empleats i 
empleades públics de la Generalitat originades, sobretot, 
amb el canvi de Govern i las mesures d’amagriment dels 
serveis públics que impulsa.

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 l’aprovació 
i publicació en el termini màxim d’un mes, de la relació 
de llocs de treball, la qual, d’acord amb el que disposa 
l’article 29 del DL 1/1997, de 31 d’octubre, ha d’incloure 
tots els llocs de treball destinats a la provisió del personal 
funcionari, del personal laboral i del personal eventual 
de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sani-
taris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 47889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Fa tot just sis mesos el Departament de Salut va tancar, 
sense previ consens amb el territori afectat, el servei 
d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària de 
l’Arboç. Es tractava d’unes urgències que atenien una po-
blació dispersa en el territori amb un important percen-
tatge de persones grans i amb dificultats en la seva mobi-
litat, que des del mes de setembre han de desplaçar-se a 
l’hospital Comarcal del Vendrell.

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament de l’Arborç ha fet nom-
broses gestions en la línia de trobar una solució als pro-

blemes que se’n deriven, per als veïns d’aquest municipi 
i d’altres de l’entorn, que es troben afectats per aquesta 
mesura, i en aquest sentit ha proposat al Departament de 
Salut la opció alternativa de reforçar el servei de trans-
port sanitari per tal de minimitzar les conseqüències ne-
gatives en l’accessibilitat dels veïns als serveis sanitaris.

Malgrat això, el Departament de Salut ja els ha comunicat 
que no pensa reconsiderar ni la reobertura de les urgènci-
es nocturnes ni el reforçament del transport sanitari.

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 garantir l’equitat i l’accessibilitat als serveis sa-
nitaris nocturns del CAP l’Arborç, reobrint les urgències 
nocturnes en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de condicionament de la carretera 
C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Dins la planificació del Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de l’any 2005 per a la inversió en 
carreteres de la demarcació de Girona, hi consta la previ-
sió de condicionament de la carretera C-252 de Figueres 
a Peralada.

L’any 2005 es va aprovar el projecte de millora general 
de la carretera, dividit en quatre trams i prenent com a 
prioritaris i urgents els trams 2,3 i 4, amb un cost calculat 
de l’obra d’1.300.000 euros + IVA.

Tot i l’avançat que es troba el procediment administra-
tiu, que permetria la licitació, adjudicació i realització de 
l’obra, aquesta no s’ha incorporat mai en la previsió d’in-
versions de la Generalitat.

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

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

– A licitar durant l’any 2012 les obres de condicionament 
de al carretera C-252 d’acord amb el projecte que es va 
aprovar, amb la finalitat de poder iniciar les obres durant 
el primer trimestre de l’any 2013.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la signatura del 
conveni de cessió del tram de travessía ur-
bana de la carretera C-150a al nucli de Mata, 
a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Generalitat va realitzar l’any 2009 l’asfaltatge del car-
rer Sant Andreu de Porqueres, aquest tram de carrer cor-
respon a la travessia en el nucli urbà de Mata de la car-
retera C-150a.

La intenció de l’aleshores departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, com ja es va fer amb el tram de 
la travessia situada dins el casc urbà de la ciutat de Ba-
nyoles, era formalitzar el traspàs a l’Ajuntament de Por-
queres del tram de travessia que discorre pel seu nucli 
urbà. Per aquest motiu es va preveure signar per a l’any 
2010 el conveni de cessió que contenia també una apor-
tació de 650.000 euros per a que l’Ajuntament realitzés 
les obres d’urbanització d’un tram del carrer, la millora 
d’una cruïlla i d’un pont situat en el traçat.

El conveni corresponent es va arribar a redactar, no obs-
tant l’actual Govern ha paralitzat la seva signatura i la 
formalització dels acords previstos.

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: 

– Desencallar la signatura del conveni de cessió del tram 
de travessia urbana al nucli de Mata de la carretera C-
150a a l’Ajuntament de Porqueres.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00980/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre el finançament de la llar d’in-
fants de Serinyà (Pla de l’Estany), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats.

Exposició de motius

La llar d’infants El Casalet de Serinyà (de titularitat pú-
blica i amb una capacitat de fins a 20 places), va iniciar 
la seva trajectòria durant el curs escolar 2004-2005. Ac-
tualment, té cobertes totes les seves places (hi ha llista 
d’espera per assistir-hi); ha aconseguit un grau de satis-
facció molt elevat per part dels usuaris i usuàries a partir 
d’un projecte educatiu potent; i ha contribuït, decisiva-
ment, a fixar la població en el territori, amb la qual cosa 
s’ha consolidat com una peça estratègica per al poble.

A l’inici del curs 2010-2011, hi havia el compromís de 
rebre una subvenció de 1.800 euros/alumne/curs per part 
del Departament d’Ensenyament. El Consistori havia 
aprovat unes quotes que es sustentaven en el manteni-
ment d’aquesta quantitat, però el Govern de la Generali-
tat no va comunicar la seva aportació fins el mes de juli-
ol, amb l’agreujant que va rebaixar-la fins els 1.600 euros/
alumne/curs; una decisió unilateral i sense avís previ, 
que va deixar l’Ajuntament sense marge de maniobra i 
va obligar-lo a fer un augment de les quotes i a assumir 
la diferència amb fons propis, un fet especialment greu 
tenint en compte la dimensió demogràfica del municipi i, 
per tant, la limitada capacitat financera de l’entitat local.

A banda d’aquesta reducció, el Consistori a dia d’avui té 
pendent de cobrar el 100% de dita subvenció, la qual cosa 
genera tensions de tresoreria a l’Ajuntament de Serinyà. 
A més a més, a hores d’ara el Consistori desconeix quina 
serà l’aportació de la Generalitat per al curs 2011-2012, 
amb l’agreujant que actualment s’estan cobrant unes quo-
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tes als usuaris i usuàries que poden ser del tot insuficients 
per a fer front al cost del servei.

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. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Serinyà per al finançament de les 
places d’escola bressol i a prendre mesures per evitar que 
es tornin a reproduir els endarreriments en aquesta qües-
tió; sobretot amb els municipis petits, que tenen un escàs 
marge de maniobra.

2. A recuperar l’aportació de 1.800 euros/alumne (ac-
tualitzada segons l’IPC de Catalunya) per al curs 2012-
2013 i a comunicar-la de forma immediata als ens locals 
o consorcis.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les places de llar d’infants de l’Ajunta-
ment de Porqueres
Tram. 250-00981/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 47912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre el finançament de la llar d’in-
fants Els Trapelles, al terme de Porqueres (Pla de l’Es-
tany), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La llar d’infants Els Trapelles de Porqueres (de titularitat 
pública i amb una capacitat de fins a 99 places), va ini-
ciar la seva trajectòria durant el curs escolar 1996. Actu-
alment, té cobertes totes les seves places; ha aconseguit 
un grau de satisfacció molt elevat per part dels usuaris i 
usuàries a partir d’un projecte educatiu potent; i ha con-
tribuït, decisivament, a fixar la població en el territori, 
amb la qual cosa s’ha consolidat com una peça estratègi-
ca per al poble.

A l’inici del curs 2010-2011, hi havia el compromís de 
rebre una subvenció de 1.800 euros/alumne/curs per part 
del Departament d’Ensenyament. El Consistori havia 
aprovat unes quotes que es sustentaven en el manteni-

ment d’aquesta quantitat, però el Govern de la Generali-
tat no va comunicar la seva aportació fins el mes de juli-
ol, amb l’agreujant que va rebaixar-la fins els 1.600 euros/
alumne/curs; una decisió unilateral i sense avís previ, 
que va deixar l’Ajuntament sense marge de maniobra i 
va obligar-lo a fer un augment de les quotes i a assumir 
la diferència amb fons propis, un fet especialment greu 
tenint en compte la dimensió demogràfica del municipi i, 
per tant, la limitada capacitat financera de l’entitat local.

A banda d’aquesta reducció, el Consistori a dia d’avui té 
pendent de cobrar el 100% de dita subvenció, la qual cosa 
genera tensions de tresoreria a l’Ajuntament de Porque-
res. A més a més, a hores d’ara el Consistori desconeix 
quina serà l’aportació de la Generalitat per al curs 2011-
2012, amb l’agreujant que actualment s’estan cobrant 
unes quotes als usuaris i usuàries que poden ser del tot 
insuficients per a fer front al cost del servei.

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. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de les 
places d’escola bressol i a prendre mesures per evitar que 
es tornin a reproduir els endarreriments en aquesta qües-
tió; sobretot amb els municipis petits, que tenen un escàs 
marge de maniobra.

2. A recuperar l’aportació de 1.800 euros/alumne (ac-
tualitzada segons l’IPC de Catalunya) per al curs 2012-
2013 i a comunicar-la de forma immediata als ens locals 
o consorcis.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la subvenció 
per a l’actuació «Base del piragüisme», de 
l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada 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 d’Afers Insti-
tucionals.
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Exposició de motius
El 4 de març de 2010 el Subdirector General d’Activitats 
Esportives i Infraestructures del Consell Català de l’es-
port, envià un escrit a l’ajuntament de Deltebre, dient que 
el Govern va autoritzar al Consell Català d’Activitats Es-
portives a tramitar i atorgar la concessió de subvencions, 
figurant com a beneficiari l’Ajuntament de Deltebre amb 
una subvenció per l’actuació «Base de piragüisme» per 
import de 300.000 euros, actuació que ha tingut un cost 
de 660.978 euros.

El 30 de juny de 2011 va tenir entrada a l’Ajuntament 
de Deltebre l’escrit del dia 21 de juny del Cap del Ser-
vei d’Equipaments Esportius, de la Subdirecció General 
d’Activitats Esportives i Infraestructures, per la qual es 
desistia de l’esmentada subvenció, malgrat que l’ajunta-
ment havia complert els requeriments tècnics que se li 
havien demanat.

Amb posterioritat representants de l’ajuntament de Del-
tebre varen mantenir una reunió amb el Secretari Gene-
ral de l’Esport, Sr. Ivan Tubau, en la que va adquirir el 
compromís d’incloure l’esmentada subvenció per a l’ac-
tuació «Base de piragüisme» en l’exercici pressupostari 
2012 o en dos exercicis pressupostaris 2012 i 2013.

A dia d’avui ens trobem davant de reiterats incompli-
ments per part del Govern dels compromisos adquirits 
amb l’ajuntament de Deltebre.

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 donar com-
pliment al seu compromís amb l’ajuntament de Deltebre 
i fer efectiva durant l’any 2012 la subvenció per a l’actua-
ció «Base de piragüisme».

Palau del Parlament, 5 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la 
Canonja
Tram. 250-00983/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada 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 d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius
El Departament d’ensenyament ha decidit què per al pro-
per curs escolar 2012-2013 es tanqui l’escola Abril de La 
Canonja, argumentant raons de planificació «demogrà-
fiques».

Actualment a La Canonja hi dues escoles públiques amb 
models d’ensenyament diferenciats: l’Escola la Canonja, 
amb un model d’ensenyament aprenentatge de caire més 
habitual i l’Escola Abril, amb un projecte educatiu basat 
en el treball per projectes, l’educació en valors i el desen-
volupament de la intel·ligència emocional i amb una forta 
implicació de les famílies en llur projecte educatiu.

La majoria dels pares i mares dels alumnes de l’escola 
Abril, han triat aquest centre, justament, pel seu projecte 
educatiu, un projecte compartit per l’escola i les famílies. 
Ara, el departament d’ensenyament pretén fer una fusió 
dels dos centres públics de la Canonja que, a la pràctica, 
es traduirà en la desaparició de l’escola Abril i del seu 
projecte educatiu. Per tant, a partir del proper curs, els 
pares i mares no tindrem la possibilitat de triar el pro-
jecte educatiu que creguin millor per els seus fills i filles.

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 buscar les 
fórmules que puguin garantir la continuïtat del projecte 
educatiu de l’Escola Abril de La Canonja i del seu equip 
pedagògic i a dotar-lo de les infraestructures necessàries

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 146/2010, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les re-
serves naturals parcials de la Font Groga i de 
la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració 
del Pla especial de protecció del medi natu-
ral i el paisatge del Parc Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

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 Territori i 
Sostenibilitat.
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Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya va declarar l’octubre de 
2010 la Serra de Collserola com a Parc Natural i dos dels 
seus indrets, la Rierada-Can Balasc i la Font Groga, com 
a Reserves Naturals Parcials (Decret 146/2010, de 19 
d’octubre).

La declaració del Parc Natural comportà com a principal 
efecte el mandat d’aprovació d’un nou Pla Especial de Pro-
tecció de la Serra de Collserola, que derogui el Pla Especial 
vigent, de 1987, i modifiqui en aquells aspectes contradicto-
ris o anacrònics el vigent Pla General Metropolità.

Aquest nou Pla Especial ha de dotar de suficient blindat-
ge legal l’àmbit del Parc Natural, que ha estat ampliat, 
ha d’impossibilitar que es construeixi en zones qualifi-
cades actualment com a equipaments, i ha de desafectar 
diverses reserves viàries encara previstes en el planeja-
ment urbanístic.

La Disposició Final Segona del Decret de creació del Parc 
Natural estableix que en el període de 2 anys des de la se-
va entrada en vigor s’ha d’haver aprovat inicialment el nou 
Pla Especial. Aquest termini venç el 30 d’octubre de 2012.

Segons el Decret de creació del Parc Natural, la redacció 
i aprovació del nou Pla Especial recau en el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge. Malgrat que ja ha passat 
més d’un any, la Generalitat sorgida de les últimes elec-
cions catalanes no ha fet res al respecte. La dissolució del 
Departament de Medi Ambient, fragmentat entre el De-
partament de Territori i Sostenibilitat i el d’Agricultura 
ha comportat una paràlisi en l’Administració, que a l’hora 
evidencia una manca de voluntat política per complir els 
terminis establerts.

El Projecte de les 16 portes de Collserola, amb uns plan-
tejaments d’inici positius, que pretén integrar el Parc Na-
tural a la ciutat de Barcelona, pot finalment desvirtuar 
la protecció de Collserola. L’Ajuntament de Barcelona ha 
sotmès a concurs públic aquest Projecte, d’innegable in-
terès supralocal, sense que prèviament informés de les 
seves motivacions i objectius als òrgans de representació 
del Parc Natural, com són l’Assemblea, el Consell d’Ad-
ministració i el Consell Consultiu, de les que formen part 
la Generalitat, la Diputació, l’Àrea Metropolitana, els 
municipis i les associacions cíviques amb interessos en la 
preservació del Parc.

L’endarreriment del Pla Especial i el concurs en curs de 
les 16 portes de Collserola, pot suposar que el Projecte 
de les 16 portes de Collserola siguin contradictori amb 
el Pla Especial.

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. Donar compliment al Decret 146/2010, de 19 d’octu-
bre. En conseqüència, començar l’elaboració del pla es-
pecial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de Collserola, que en la seva redacció participin 

les diverses administracions i entitats ciutadanes, i sigui 
aprovat inicialment abans del 30 d’octubre de 2012.

2. Fer les gestions necessàries davant l’Ajuntament de 
Barcelona perquè condicioni el Projecte de les 16 portes 
de Collserola a la redacció i aprovació definitiva del pla 
especial de protecció del medi natural i el paisatge del 
Parc Natural de Collserola.

Palau del Parlament, 5 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute de la Generalitat amb les administra-
cions locals, les entitats socials sense ànim 
de lucre i les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00985/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada 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 Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

La Taula del Tercer Sector i la Confederació d’Associaci-
ons Empresarials del Tercer Sector acaben de fer públi-
ques les dades sobre el deute que tenen les Administra-
cions Públiques amb les entitats socials. La xifra total de 
deute ascendeix a prop de 900m euros, respecte el quals 
la Generalitat de Catalunya a 1 de febrer de 2012 deu més 
de 700 milions (80%).

Els impagaments de la Generalitat de Catalunya també 
a les administracions locals agreugen aquesta situació, 
doncs aquestes últimes també acumulen un deute amb 
les entitats del tercer sector social català que ascendeix a 
més de 157M euros (17%).

Ambdues entitats posen de manifest que en el cas de con-
certs i convenis el Departament de Benestar Social i Fa-
mília és el que acumula major endarreriment en el paga-
ments més elevats.

D’entre les conseqüències immediates que es deriven 
dels impagaments a les entitats socials catalanes cal des-
tacar l’endarreriment en el pagament de nòmines, en el 
pagament a proveïdors i creditors, problemes de tresore-
ria i increment de l’endeutament amb entitats financeres.

Cal destacar que el cost financer que han d’assumir les 
entitats del tercer sector, per mitjà de fons propis i/o fi-
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nançament extern, per a cobrir l’esmentat deute s’estima 
en 100M euros.

Des d’ICV-EUiA considerem que davant l’increment de 
les necessitats socials és imprescindible garantir la viabi-
litat econòmica de les entitats del tercer sector.

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. Procedir de manera urgent a pagar el deute que la Ge-
neralitat de Catalunya acumula amb les entitats socials.

2. Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya man-
té amb les administracions locals catalanes, a fi i efecte 
que aquestes puguin donar compliment als pagaments de 
les entitats del tercer sector social català.

3. Agilitar els pagaments a les entitats socials sense afany 
de lucre establint l’ordre de pagament prioritari.

4. Concertar amb les entitats financeres una línia de fi-
nançament de crèdits preferent per a les entitats del Ter-
cer Sector Social.

5. Incloure en les bases de les convocatòries de les sub-
vencions de la Generalitat de Catalunya el termini de pa-
gament de les mateixes.

6. Assumir els costos financers de les entitats del Tercer 
Sector derivats de retards en el pagaments de les subven-
cions de la Generalitat de Catalunya.

7. Agilitzar l’emissió dels certificats de reconeixement de 
deute per part de les administracions públiques catalanes.

8. Avançar cap un model de concertació dels serveis 
d’atenció a les persones amb les entitats del Tercer Sec-
tor Social.

Palau del Parlament, 5 de març de 2012

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

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 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48823).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2012 al 12.03.2012).

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48823).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2012 al 12.03.2012).

Finiment del termini: 13.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2012.



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

3.20. TRAMITACIONS EN CURS 77

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la territorialit-
zació del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques
Tram. 300-00130/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46516 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 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 14 i 15 de març 
de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la terri-
torialització del 0,7% de l’IRPF?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la difusió de la 
balança fiscal entre Catalunya i l’Estat espa-
nyol i dels avantatges del pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 300-00131/09

Presentació
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 49075 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 
138 i següents del Reglament del Parlament, formula la 
interpel·lació següent: 

Estaria el Govern disposat a realitzar una campanya de 
difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l’estat espa-
nyol i els avantatges del pacte fiscal en la línia del concert 
econòmic?

Palau del Parlament, 9 de març del 2012

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
industrials i turístiques
Tram. 300-00132/09

Presentació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49084 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 14 i 15 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques 
industrials i turístiques?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat 
del sistema sanitari
Tram. 300-00133/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49086 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

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 14 i 15 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’ac-
cessibilitat del sistema sanitari?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial
Tram. 300-00134/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49087 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

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 14 i 15 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
desplegament de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern 
de Catalunya
Tram. 300-00135/09

Presentació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49090 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 14 i 15 de març.

– Sobre l’autogovern de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de 
Reus
Tram. 300-00136/09

Presentació
Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 49100 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix 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 14 
i 15 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
relació a l’aeroport de Reus?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Alícia Alegret i Martí
Diputada del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’emissió de 
certificats d’adequació de l’habitatge i d’in-
formes d’inserció social per a estrangers
Tram. 300-00137/09

Presentació
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 49101 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2012

A la Mesa del Parlament

Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14 
i 15 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
matèria d’estrangeria, i concretament en relació a l’emis-
sió de certificats d’habitatge adient i els informes d’inser-
ció social?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Elecció de la secretària

Comissió de Peticions

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el 14 de 
febrer de 2012, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Re-
glament del Parlament, i a proposta del grup parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, ha elegit secretària la 
diputada Sonia Egea Pérez en substitució de la diputada 
Alicia Alegret Martí.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

La secretària de la Comissió  La presidenta de la Comissió
Sonia Egea Pérez M. Glòria Renom i Vallbona 

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

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

Elecció del secretari

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió tinguda l’1 de març de 2012, d’acord amb els arti-
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, ha elegit secretari el dipu-
tat Josep Vendrell Gardeñes en substitució de la diputada 
Laia Ortiz Castellví.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió  El president de la Comissió
Josep Vendrell Gardeñes Ernest Maragall i Mira

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 47730 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que la diputada Anna 
Figueras i Ibáñez ha estat designada membre de la Co-
missió Específica per a la Infància.

La diputada Montserrat Roura i Massaneda, queda com a 
suplent en cas de necessitat de substitució.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 194/
IX, sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
Tram. 290-00184/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 47503 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa de la Comissió

Número d’expedient: 290-00184/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 194/IX, 
sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Es-
quadra al baix Montseny.

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 194/IX, sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Mont-
seny (núm. tram. 290-00184/09), us informo del següent: 

El Departament d’Interior sempre ha mostrat la seva vo-
luntat ferma de dotar d’una nova comissaria de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) la zona 
del baix Montseny.

Actualment, el Departament d’Interior manté converses 
amb diferents ens locals de la zona per tal de trobar la 
ubicació idònia per a la nova comissaria.
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Tot i això, a hores d’ara no hi ha una previsió d’afron-
tar cap inversió de forma immediata en infraestructures 
per part del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya al baix Montseny, a causa de la situació eco-
nòmica i pressupostària, tot i que es preveu la licitació 
de les obres de la comissaria dins la present legislatura 
2011-2014.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 201/
IX, sobre la construcció de l’edifici de l’Es-
cola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Pene-
dès)
Tram. 290-00191/09

Criteri sobre el compliment

Comissió d’Ensenyament i Universitats

En la sessió de la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
tinguda l’1 de març de 2012, de conformitat amb l’article 
135.3 en relació amb els 131.3 i 4 del Reglament del Par-
lament, els grups parlamentaris han fixat llur posició en 
relació amb el compliment de la Resolució 201/IX, sobre 
la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès). Finalment, el president de la 
Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la 
qual ha considerat que el Consell Executiu ha donat com-
pliment a la damunt dita Resolució.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Control del compliment de la Resolució 226/
IX, sobre la modificació del Decret 309/2011, 
pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 290-00215/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48014 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00215/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 226/IX, 
sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es re-
gula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Refor-
ma de l’Administració.

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 226/IX, sobre la modificació 
del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a 
l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració 
(núm. tram. 290-00215/09), us informo del següent: 

El Decret 309/2011, de 12 d’abril, regula les funcions, 
composició i funcionament del Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, que té com 
a funcions genèriques avaluar la situació de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats ins-
trumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels 
recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials 
i personals del sector públic, i definir i planificar les ac-
tuacions que s’han de dur a terme per a la racionalització 
i optimització dels recursos necessaris per al funciona-
ment de l’Administració i del seu sector públic, funcions 
que es desenvolupen en diferents àmbits d’actuació.

Per a l’exercici d’aquestes funcions el decret esmentat 
crea tres comissions –definint la seva composició i fun-
cions– de Retribucions i despeses de personal, del Sector 
Públic i la de l’Impuls dels Mitjans Electrònics a l’Admi-
nistració, sens perjudici de facultar per poder crear altres 
comissions per tal de tractar matèries específiques dins 
el seu àmbit d’aplicació. Formen part d’aquestes comissi-
ons els titulars d’òrgans administratius i d’altres persones 
amb coneixements, competència, expertesa i responsa-
bilitats en l’àmbit de les seves actuacions, sens perjudi-
ci que poden assistir a les seves reunions altres persones 
expertes i amb coneixements suficients que es determi-
nin d’acord amb els assumptes i qüestions especifiques a 
tractar en les seves reunions.

En conseqüència, entenem que resta garantida la prime-
ra qüestió sol·licitada en la Resolució aprovada pel Parla-
ment, en el sentit que el Consell per a l’Impuls i Ordena-
ció de la Reforma de l’Administració pugui sol·licitar la 
posició formal d’experts i professionals coneixedors de 
l’Administració pública.

Respecte a la segona qüestió de la Resolució aprovada, 
res impedeix en la normativa vigent, que regula el Con-
sell per a l’Impuls i Ordenació de la Reforma de l’Admi-
nistració i les seves Comissions, que es puguin fer arribar 
les propostes i els documents que s’estimin convenients 
sobre el seu àmbit d’actuació, essent voluntat del Govern 
analitzar qualsevol informació que es pugui facilitar pels 
diferents Grups Parlamentaris en la línia de les reformes 
que caldria emprendre per aconseguir una millora en 
l’eficàcia, l’eficiència i el funcionament de l’Administra-
ció de la Generalitat i de les entitats que en depenen.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 229/
IX, sobre l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques administratives
Tram. 290-00218/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48015 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00218/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 229/IX, 
sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques admi-
nistratives.

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 229/IX, sobre l’elabora-
ció d’un codi de bones pràctiques administratives (núm. 
tram. 290-00218/09), us informo del següent: 

La Resolució insta el Govern a iniciar els treballs per a 
elaborar una proposta de codi de bones pràctiques admi-
nistratives, aplicable a les diverses administracions pú-
bliques catalanes, una vegada s’hagi aprovat el nou marc 
normatiu que ha de regular el funcionament de la Gene-
ralitat previst en l’avantprojecte de llei de funció pública 
de Catalunya, que haurà de contenir les bases que perme-
tin el desplegament posterior de les disposicions relatives 
al dret a la bona administració establertes per l’Estatut 
d’autonomia i per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya.

Els treballs per a la redacció del document de bases per 
al nou model d’ocupació pública catalana es van iniciar a 
mitjans de l’any 2011 i actualment es troben en curs. Els 
esmentats treballs s’inclouen dins de l’objectiu de legis-
latura d’elaborar d’un avantprojecte de llei de l’ocupació 
pública a Catalunya. 

La complexitat d’aquest projecte normatiu, que preveu un 
procés participatiu d’ampli abast, a hores d’ara ja iniciat, 
justifica el fet que actualment es trobi en les seves prime-
res fases. L’elaboració del codi de bones pràctiques admi-
nistratives està condicionada a l’aprovació d’aquets nou 
marc normatiu.

Òbviament el Codi de Bones Pràctiques del Síndic de 
Greuges en serà una referència imprescindible, però tam-
bé ho han de ser els nombrosos documents de l’OCDE 
relatius a la qüestió, així com el Código Europeo de Bu-
ena Conducta Administrativa de la Unió Europea i els 
diversos estudis duts a terme per altres stakeholders de 
referència. 

Les organitzacions sindicals i empresarials, els mateixos 
empleats públics, els experts i acadèmics en polítiques 
públiques, les entitats municipalistes i les forces polí-
tiques, entre d’altres, hi seran cridats a participar i col-
laborar.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 272/
IX, sobre la inclusió de cursos sobre la legis-
lació relativa a la protecció de dades perso-
nals en la programació de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya
Tram. 290-00261/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48016 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00261/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 272/IX, 
sobre la inclusió de cursos sobre la legislació relativa a la 
protecció de dades personals en la programació de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya.

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 272/IX, sobre la inclusió de 
cursos sobre la legislació relativa a la protecció de dades 
personals en la programació de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (núm. tram. 290-00261/09), us in-
formo del següent: 

La Resolució insta el Govern a incloure en la formació 
que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya presta 
als empleats públics cursos per a aprofundir en la legisla-
ció relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

En aquest sentit cal dir que el pla de formació de la Gene-
ralitat de Catalunya 2012, aprovat pel Consell Rector de 
l’Escola d’Administració Pública del 12 de desembre de 
2011, conté la programació següent en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal.

a) Línia de formació bàsica 

El catàleg d’activitats de formació bàsica i d’actualitza-
ció i aprofundiment inclou el Curs d’autoaprenentatge 
virtual de línies bàsiques de la protecció de dades per-
sonals de 10 hores lectives amb una capacitat de 50 pla-
ces per edició. Les activitats del catàleg es desenvolupen 
a l’Escola (disseny del programa formatiu, elaboració de 
continguts, d’activitats d’aprenentatge i dels instruments 
d’avaluació) i s’ofereixen als departaments perquè les in-
corpori al seu pla de formació si l’anàlisi de necessitats 
de formació ho requereix.

En el pla 2012, s’han previst edicions següents d’aquest 
curs: 
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Departament/organisme Nombre d’edicions Hores/edició Places/edició

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Girona 1 10 50

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Lleida 1 10 50

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Tarragona 1 10 50

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona 2*1 10 50

Departament de Benestar i Família 1 10 50

Departament d’Ensenyament 6 10 50

Departament d’Interior 1 10 50

Departament de Justícia 8 10 50

Departament de Territori i Sostenibilitat 1 10 50

Total 22 90 450

1 Adreçades a l’Administració local

b) Línia de formació d’actualització i aprofundiment

En el pla 2012, s’han previst les activitats següents: 

Activitat Nombre 
d’edicions

Hores/
edició

Places/ 
edició

Destinataris

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural

Protecció de dades 1 5 20 Comandaments

Departament de Benestar i 
Família

Jornada sobre segu-
retat de la informació i 
protecció de dades de 
caràcter personal

5 3 30
Personal que en el seu lloc 
de treball tracta amb dades 
de caràcter personal

Departament de Benestar i 
Família

Curs sobre protecció 
de dades en l’àmbit 
d’atenció al ciutadà

5 5 20
Personal d’oficines de Ben-
estar Social i Família, recep-
ció, registre, informació, etc.

Departament de Salut
Curs sobre protecció 
de dades en l’àmbit 
d’atenció al ciutadà

1 5 20 Personal de departament

Total 12 18 90

c) Línia de formació estratègica

En el pla 2012, s’han previst les activitats següents que 
l’Escola organitza en col·laboració amb l’Autoritat Catala-
na de Protecció de Dades: 
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Administració destinatària Activitat Nombre 
d’edicions

Hores/ 
edició

Places/ 
edició

Destinataris

Generalitat
Curs sobre la protecció 
de dades i gestió de la 
seguretat

1 12 30

Personal que tingui enco-
manada l’adequació a la 
normativa actual pel que fa 
a la protecció de dades per-
sonals i de gestió de la se-
guretat

Generalitat

Curs sobre el dret d’ac-
cés a la informació ad-
ministrativa en relació 
amb la protecció de 
dades

1 5 30 Personal de l’Administració 
de la Generalitat

Administració local
Curs sobre la protecció 
de dades i gestió de la 
seguretat

1 12 30

Personal que tingui enco-
manada l’adequació a la 
normativa actual pel que fa 
a la protecció de dades per-
sonals i de gestió de la se-
guretat

Administració local

Curs sobre el dret d’ac-
cés a la informació ad-
ministrativa en relació 
amb la protecció de 
dades

1 45 30 Personal de l’Administració 
de local

Totes dues administracions
Curs sobre el dret a la 
protecció de dades de 
caràcter personal

1 45 40
Personal de l’Administració 
de la Generalitat i de l’Admi-
nistració local

Totes dues administracions

Jornada sobre les prin-
cipals directrius del 
dret a la protecció de 
dades personals

1 12 150
Càrrecs directius de l’Admi-
nistració de la Generalitat i 
de l’Administració local

Total 6 131 310

d) Resum general de dades 

Línia de formació Total d’edicions Total d’hores Total de places
(nombre d’edicions x 

hores/edició)
(nombre d’edicions x 

places/edició)

Bàsica 22 220 1.100

Actualització i aprofundiment 12 50 290

Estratègica 6 131 310

Total 40 401 1.700

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 273/
IX, sobre el desplegament de la Llei 24/2009, 
del Síndic de Greuges, la comunicació de 
l’actuació del Síndic com a Autoritat Cata-
lana per a la Prevenció de la Tortura i d’al-
tres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants i la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic complir les seves funcions 
en espais de titularitat estatal
Tram. 290-00262/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48017 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00262/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 273/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de 
Greuges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a 
Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’al-
tres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la 
signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de 
l’Estat que permeti al Síndic complir les seves funcions 
en espais de titularitat estatal.

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 273/IX, sobre el desplega-
ment de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, la comu-
nicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants i la signatura d’un con-
veni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que per-
meti al Síndic complir les seves funcions en espais de 
titularitat estatal (núm. tram. 290-00262/09), us informo 
del següent: 

La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en l’article 68, 
atribueix al Síndic de Greuges la condició d’Autoritat Ca-
talana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o 
Penes Cruels, Inhumans o Degradants (ACPT).

Les funcions que ha de complir l’ACPT són, entre d’al-
tres, el fet de visitar periòdicament els espais en què es 
trobin persones privades de llibertat, fer recomanacions 
a les autoritats competents, formular propostes i obser-
vacions sobre els avantprojectes de llei en aquesta matè-
ria i exercir qualsevol altra funció atribuïda pel Protocol 
facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra 
la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o de-
gradants.

El Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions 
Unides abans esmentat va ser adoptat per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 18 de desembre de 
2002, i ratificat per Espanya el 4 d’abril de 2006. L’arti-
cle 17 del Protocol indica que cada Estat part mantindrà, 
designarà o crearà, com a molt tard un any després de la 
entrada en vigor del Protocol o de la seva ratificació o 
adhesió, un o varis mecanismes nacionals de prevenció. 
Aquests mecanismes han d’estar dotats d’independència 

funcional i orgànica i d’estar integrats per experts amb 
les aptituds professionals i coneixements requerits.

D’acord amb les previsions d’aquests Protocol i a l’em-
para de l’article 196.4 de l’Estatut –que encomana a la 
Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, que 
adopti les mesures necessàries per a executar les obli-
gacions derivades dels tractats i els convenis internaci-
onals– i de l’article 68 de la Llei del Síndic de Greuges, 
l’abril de 2011, com a Vicepresidenta del Govern, vaig 
trametre una carta al Vicepresident Tercer i Ministre de 
Política Territorial en la qual demanava, d’una banda, 
que es comuniqués al Subcomité per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants, previst a l’article 2 del Protocol facultatiu, 
a través del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació o 
l’òrgan que considerés oportú, la condició d’Autoritat Ca-
talana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Trac-
tes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants del Síndic de 
Greuges, als efectes de donar compliment a l’obligació de 
col·laboració amb el Subcomité, tal i com preveu l’article 
75 de la Llei 24/2009.

De l’altra banda, s’informava que l’àmbit d’actuació del 
Síndic de Greuges, d’acord amb el previst a l’article 78.1 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i als articles 1.b), 
3.2 i 69.1 de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, que-
da circumscrit a l’activitat de les administracions, orga-
nismes, empreses i persones a les quals es refereix l’arti-
cle 78.1 de l’EAC, ja esmentat. No obstant això, l’article 
78.2 i 78.4 de l’EAC i l’article 69.2 de la Llei 24/2009 
preveuen la possibilitat d’establir altres mecanismes de 
col·laboració, en particular amb l’Estat, per fer efectiva 
aquesta funció també en espais de titularitat estatal, i co-
ordinar l’actuació amb l’autoritat estatal en aquesta ma-
tèria. Per la qual cosa era convenient avançar en la ins-
trumentació dels mecanismes de col·laboració necessaris 
per fer assolir l’efectivitat de tot l’esmentat, sota els prin-
cipis de col·laboració recíproca i lleialtat institucional.

Atesa la manca de resposta a la sol·licitud i els canvis 
produïts en el Govern de l’Estat, m’he adreçat a l’actual 
Vicepresidenta i Ministra de la Presidència amb els ma-
teixos termes, per tal d’agilitar tan la notificació al Sub-
comité per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de les Nacions 
Unides com per establir els corresponents mecanismes 
de col·laboració amb l’Estat en aquesta matèria.

A més, el Govern, amb la voluntat d’avançar en el des-
envolupament de les seves institucions, aprofitarà tots 
aquells mecanismes de relació amb el Govern de l’Es-
tat de què disposa per fer efectives al més aviat possible 
aquestes mesures.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 277/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 4/2011, referent a la Fundació Centre 
de Documentació Política, corresponent al 
2009
Tram. 290-00266/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48021 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00266/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 277/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2011, re-
ferent a la Fundació Centre de Documentació Política, 
corresponent al 2009.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 277/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 4/2011, referent a la Fundació Centre de Do-
cumentació Política, corresponent al 2009, (núm. tram. 
290-00266/09), us informo, amb el document annex faci-
litat per la Fundació Centre de Documentació Política, de 
les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Informe de compliment de la Resolució 277/IX 
del Parlament de Catalunya, (290-00266/09), 
per la qual s’aprova l’informe de fiscalització 
4/2011, referent a la Fundació Centre de 
Documentació Política corresponent al 2009

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent: 

El dia 11 de gener de 2011 es va aprovar l’informe de fis-
calització que ens ocupa. En l’apartat de les conclusions 
s’hi fan una sèrie d’observacions i recomanacions pro-
ducte d’aquesta fiscalització.

– La Fundació ha de realitzar arqueig de caixa i concilia-
cions bancàries dels seus comptes de tresoreria.

A partir del moment en que es fa aquesta consideració, 
s’efectua l’arqueig de caixa i la conciliació bancària.

En aquest sentit, faig constar que els extractes del comp-
tes bancaris, que al seu dia no varen ser lliurats, actual-
ment estan en disposició de ser consultats sense cap pro-
blema.

– La subvenció rebuda de la Generalitat ha de ser ingres-
sada en un compte a nom de la Fundació i destinada úni-
cament a les finalitats pròpies de l’entitat.

El compte on es rebien les transferències (Caixa Laieta-
na) va ser cancel·lat per l’anterior Director dies abans que 
causés baixa per jubilació. El dia 24 de maig de 2011 es 

va sol·licitar a la Subdirecció General de Tresoreria de la 
Direcció General de Política Financera que el donés de 
baixa del seu registre.

Amb això va quedar com a únic compte operatiu l’obert 
al Banc de Santander, oficina d’institucions, que és on 
arriben a partir d’aleshores les transferències de la Ge-
neralitat.

– Cal que el Patronat aprovi i porti a terme un pla de via-
bilitat per valorar el finançament de la Fundació i modifi-
car la situació negativa dels seus fons propis.

En la reunió extraordinària del Patronat, de 28 d’abril de 
2011, es va decidir encarregar al nou Director, que s’ha-
via d’incorporar al cap d’uns dies, una anàlisi de la situ-
ació de la Fundació i una proposta de mesures aprendre.

Com a conseqüència d’aquesta anàlisi i un cop estudia-
des les diverses possibilitats que es plantejaven en l’infor-
me del Director, en la reunió de 14 de desembre de 2011, 
es va decidir per unanimitat la dissolució de la Fundació.

En l’actualitat ja s’ha constituït la Comissió Liquidadora 
que es fa càrrec de la gestió i les accions necessàries per 
al compliment d’aquesta decisió.

– La Fundació ha de millorar el control sobre la despesa, 
així com la seva justificació.

Des del mes de maig totes les despeses estan absoluta-
ment controlades i justificades.

– Cal que quedi evidència de l’autorització de la despesa.

Tots i cadascun dels justificants i de les factures estan 
conformats pel Director.

– Cal aplicar el principi de meritació en la comptabilitza-
ció de les despeses.

A partir de l’exercici 2010, sempre s’aplica el principi de 
meritació.

– La Fundació hauria de calcular quina part de la sub-
venció es pot considerar prestació de servei i facturar-la 
com a tal.

L’aportació de la Generalitat al pressupost de la Funda-
ció queda reflectit en el pressupost del Departament de 
la Presidència, Servei PR12, a Fundacions del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya, aplicació 443.8020, 
al Centre de Documentació Política. És a dir, té la consi-
deració d’una transferència destinada a sufragar les des-
peses de funcionament de l’entitat.

Altres ingressos, procedents de clients interns de la Ge-
neralitat, com ara la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, la Direcció General de la Policia –Mossos 
d’Esquadra– o l’Institut Català de Finances, que encar-
reguen productes específics, es facturen amb l’IVA cor-
responent.

– Cal revisar la política salarial i adequar-la a la norma-
tiva vigent.

A partir del canvi de direcció, la política salarial de la 
Fundació s’ha atès a allò que estableix la normativa de 
la Generalitat de Catalunya respecte al sector públic vin-
culat.
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– Cal millorar els sistemes de control i corregir i ajustar 
la nòmina a la normativa vigent.

Amb motiu del canvi de direcció, es van modificar una 
sèrie d’hàbits i sistemes de treball que comportaven la 
meritació sistemàtica d’hores extraordinàries, tant en di-
es laborables com en dies festius. El resultat d’això va ser 
que, a partir de l’1 de juny de 2011, no s’han pagat hores 
extres preventives, ni per feines que es feien en dies fes-
tius, activitats aquestes que han estat suprimides o tras-
lladades a dies laborables.

Pel que fa a altres consideracions, no s’han efectuat cor-
reccions parcials atès que el Patronat de la Fundació ha 
pres la decisió de dissoldre-la.

– Cal que es revisi, per ajustar-les a la normativa vigent, 
les competències i funcionament del Patronat i la direc-
ció i presidència de la Fundació, així com els sistemes de 
control de la legalitat, especialment en aquelles operaci-
ons més allunyades de la finalitat fundacional.

Actualment la Fundació s’està gestionant amb total sot-
metiment a la legalitat vigent.

Pel que fa als dos préstecs concedits al CEEC, s’han fet 
les actuacions pertinents per tal de fer efectiva la seva 
devolució.

Josep Vilà i Campanyà
Director de la Fundació Centre  
de Documentació Política

Control del compliment de la Resolució 278/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2011, referent a Televisió de Catalu-
nya, SA, corresponent als anys 2007, 2008 i 
2009
Tram. 290-00267/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48022 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00267/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 278/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2011, 
referent a Televisió de Catalunya, SA, corresponent als 
anys 2007, 2008 i 2009.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
les Resolucions 278/IX (290-00267/09), 279/IX (290-
00268/09) i 280/IX (290-00269/09), us informo, amb el 
document annex facilitat per la Secretaria General de la 
Presidència, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Informe de compliment de les Resolucions 278/
IX (290-00267/09), 279/IX (290-00268/09), 280/IX 
(290-00269/09) del Parlament de Catalunya

En compliment de les esmentades Resolucions us infor-
mo del següent: 

Amb data 28 de febrer de 2012, vaig trametre una carta 
al president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals recordant-li la necessitat 
de seguir les recomanacions fetes per la Sindicatura de 
Comptes a través dels Informes de Fiscalització 5/2011, 
12/2011 i 13/2011, i d’aquesta manera, donar compliment 
a les Resolucions 278/IX, per la qual s’aprova l’informe 
de fiscalització 5/2011, referent a Televisió de Catalunya, 
SA, corresponent als anys 2007,2008 i 2009, Resolu-
ció 279/IX per la qual s’aprova l’informe de fiscalitza-
ció 12/2011, referent a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals corresponent als anys 2007,2008 i 2009, i 
Resolució 280/IX per la qual s’aprova l’informe de fisca-
lització 13/2011, referent al Grup Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007,2008 
i 2009.

Us trameto, en annex, còpia de l’esmentat escrit.

Francesc Homs i Molist
Secretari general
Barcelona, 1 de març de 2012

Control del compliment de la Resolució 279/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2011, referent a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 290-00268/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48022 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

N. de la R.: Aquest informe es reprodueix en l’expedient 
amb número de tramitació 290-00267/09.



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

4.50.01. INFORMACIó 87

Control del compliment de la Resolució 280/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 13/2011, referent al Grup Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 290-00269/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48022 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

N. de la R.: Aquest informe es reprodueix en l’expedient 
amb número de tramitació 290-00267/09.

Control del compliment de la Resolució 282/
IX, sobre la participació en els processos in-
formatius i de consulta de la Unió Europea
Tram. 290-00271/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48023 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00271/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 282/IX, 
sobre la participació en els processos informatius i de 
consulta de la Unió Europea.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 282/IX, sobre la participació en els proces-
sos informatius i de consulta de la Unió Europea, (núm. 
tram. 290-00271/09), us informo, amb el document an-
nex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les ac-
tuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Informe de compliment de la Resolució 282/IX 
del Parlament de Catalunya, (290-00271/09), 
sobre la participació del Parlament de 
Catalunya en els processos informatius i de 
consulta de la Unió Europea

El Govern de la Generalitat està desplegant diverses ac-
tuacions que donen compliment a les qüestions plante-
jades pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 
282/IX.

Durant aquesta legislatura, hi ha hagut dues comparei-
xences a la Comissió d’Afers Exteriors i Unió Europea 
del Parlament del Catalunya, una de la vicepresidenta del 

Govern, el 7 d’abril de 2011, i una del secretari d’Afers 
Exteriors, del 14 de juliol de 2011, que han servit, entre 
altres, per exposar els aspectes més rellevants de les líni-
es d’actuació de la Unió Europea, de l’aplicació d’aques-
tes polítiques europees a Catalunya i de la participació en 
la formació i execució d’aquestes polítiques.

Per tal de consolidar aquest suport del Govern al Parla-
ment en el seguiment de l’activitat comunitària, i més en-
llà de les compareixences regulars de la vicepresidenta 
i del secretari d’Afers Exteriors, el Govern fomentarà la 
compareixença d’aquells membres del Govern o secreta-
ris de la Generalitat de Catalunya que participin en les 
reunions del Consell de la UE quan la Generalitat assu-
meixi aquesta participació, en representació de totes les 
Comunitats Autònomes.

A fi i efecte de promoure jornades conjuntes i sessions 
tècniques i d’anàlisi entre el Parlament i el Govern sobre 
els afers vinculats amb la Unió Europea, des del Govern 
s’ha continuat donant ple suport a la jornada anual que 
organitza el Consell Català del Moviment Europeu. La 
jornada constitueix a Catalunya una referència destacada 
de reflexió i anàlisi sobre els elements centrals del procés 
d’integració europea.

A part d’aquesta jornada, el Govern ha iniciat la pre-
paració de sessions de formació tècnica sobre diversos 
aspectes de la UE, com ara el procediment de presa de 
decisions, iniciatives legislatives de rellevància o debats 
principals d’actualitat sobre la Unió Europea que la Co-
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea del Parla-
ment consideri oportunes.

Senén Florensa i Palau
Secretari
Barcelona, 29 de febrer de 2012

Control del compliment de la Resolució 284/
IX, sobre la reclamació al Govern de l’Estat 
de la competència per a establir els criteris 
d’accés a la universitat
Tram. 290-00273/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 47579 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00273/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 284/IX, 
sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la competèn-
cia per a establir els criteris d’accés a la universitat.

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 284/IX, sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la competència per a establir els cri-
teris d’accés a la universitat (núm. tram. 290-00273/09), 
us informo del següent: 
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El Govern, mitjançant escrit del passat dia 21 de febrer del 
secretari d’Universitats i Recerca adreçat a la Secretaria 
d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ha reclamat al 
Govern de l’Estat la competència per tal que el Govern de 
Catalunya pugui establir els criteris d’accés a la universi-
tat, en el marc de les competències estatutàries.

Aquest tema també va ser plantejat pel secretari d’Univer-
sitats i Recerca en una reunió mantinguda el dia 14 de fe-
brer amb la secretària general d’Universitats del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, senyora Amparo Camarero.

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 285/
IX, sobre els recursos humans, tècnics i ma-
terials de suport als alumnes amb necessi-
tats educatives especials
Tram. 290-00274/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48211 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00274/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 285/IX, 
sobre els recursos humans, tècnics i materials de suport 
als alumnes amb necessitats educatives especials.

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 285/IX, sobre els recur-
sos humans, tècnics i materials de suport als alumnes 
amb necessitats educatives especials (núm. tram. 290-
00274/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha mantingut i en alguns 
casos ha ampliat moderadament els recursos humans, 
tècnics i materials de suport destinats a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.

Per a l’atenció específica de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, les escoles tenen els mestres d’edu-
cació especial, i els instituts tenen els orientadors/es, i 
en el cas d’escoles, amb necessitats específiques, també 
tenen mestres d’audició i llenguatge (preferentment els 
centres amb agrupament d’alumnat amb sordesa), educa-
dors, auxiliars d’educació especial, zeladors, etc.

Els centres educatius ordinaris també poden comptar 
amb les unitats de suport a l’educació especial (USEE), 
que són recursos que faciliten l’atenció educativa i pro-
mouen la participació en entorns escolars ordinaris, als 
alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns gene-
ralitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre au-
tista.

A la zona o als Serveis Territorials d’Ensenyament, els 
centres compten amb l’assessorament, el suport i la in-
tervenció dels serveis educatius: EAP (psicòlegs/peda-
gogs, fisioterapeutes i treballadors socials), CREDA (psi-
còlegs/ pedagogs, logopedes i audioprotetistes), CREDV 
(psicòlegs/ pedagogs i mestres itinerants). També cal te-
nir en compte la tasca dels professionals dels serveis edu-
catius en fase d’experimentació: els serveis educatius es-
pecífics per als trastorns de desenvolupament i conducta 
(SEETDIC) i els serveis educatius específics de motrius 
(SEEM).

Els centres d’educació especial tenen personal docent, i 
personal tècnic de suport a la docència: educadors, moni-
tors, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, 
psicomotricistes, logopedes, i treballadors socials.

El Departament d’Ensenyament també compta amb al-
tres centres específics compartits amb altres Departa-
ments de la Generalitat de Catalunya per donar respos-
ta a les necessitats específiques de l’alumnat malalt, i de 
l’alumnat que depèn de Justícia Juvenil o que està tutelat 
per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència.

El Departament d’Ensenyament disposa d’un catàleg 
d’equipaments a disposició dels centres educatius per tal 
de subministrar material específic per alumnat amb ne-
cessitats educatives especials: material per alumnat amb 
sordesa, caminadors-gatejadors, adaptadors-agafadors, 
taules i cadires adaptades, miralls-corrons, bipedesta-
dors-tricicles-bicicletes, falques.

El Programa eduCAT 2.0 preveu mesures per garantir 
l’atenció educativa en igualtat de condicions de l’alumnat 
amb discapacitat i altres necessitats educatives especials.

Barcelona, 2 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 286/
IX, sobre la construcció del gimnàs de la 
Secció d’Institut de Collbató
Tram. 290-00275/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48212 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00275/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 286/IX, 
sobre la construcció del gimnàs de la Secció d’Institut 
de Collbató.

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 286/IX, sobre la construc-
ció del gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató (núm. 
tram. 290-00275/09), us informo del següent: 



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

4.50.01. INFORMACIó 89

El 19 de setembre de 2007 es va signar un conveni de col-
laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajun-
tament de Collbató per a la realització de les obres de 
construcció d’un poliesportiu al solar annex a l’institut 
d’aquesta localitat.

El 21 de setembre de 2009 l’Ajuntament de Collbató va 
certificar que el Ple de la Corporació, en la seva sessió 
ordinària de 21 de setembre de 2009, va adoptar l’acord 
per la renúncia a la subvenció atorgada per la construcció 
d’un pavelló poliesportiu, fonamentat en el fet d’impos-
sibilitat de compliment amb els terminis establerts a les 
bases de la convocatòria.

Per tant, en aquests moments de contenció pressupostària 
la construcció de pavellons poliesportius no és prioritària 
en la planificació de construccions escolars.

Barcelona, 2 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 307/
IX, sobre el pagament de la subvenció per al 
pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Ma-
resme)
Tram. 290-00296/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48024 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00296/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 307/IX, 
sobre el pagament de la subvenció per al pavelló polies-
portiu d’Arenys de Munt (Maresme).

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 307/IX, sobre el pagament de la subvenció 
per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme), 
(núm. tram. 290-00296/09), us informo, amb el docu-
ment annex facilitat per la Secretaria General de l’Es-
port, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Informe de compliment de la Resolució  
307/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament de la subvenció per al pavelló 
poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport informa el següent: 

En data 20/07/2010 el Govern va autoritzar al Consell 
Català de l’Esport a atorgar i tramitar la concessió de 

subvencions a entitats entre les quals figura l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. Aquestes subvencions estaven pen-
dents de resoldre en el moment del traspàs de Govern el 
desembre de 2010.

Després d’acomplir els tràmits per a la modificació i 
aprovació dels expedients de despesa plurianual que do-
nen cobertura a aquestes subvencions, i una vegada ja es 
disposa del crèdit adequat i suficient en la partida corres-
ponent del pressupost del Consell Català de l’Esport de 
l’anualitat 2012, s’ha donat trasllat del conveni de con-
cessió de la subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
per a la seva signatura.

Ivan Tibau i Ragolta

Secretari general

Control del compliment de la Resolució310/
IX, sobre el traspàs de la titularitat de la Llar 
del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Se-
grià)
Tram. 290-00299/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 47911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la Resolució 310/IX, amb 
número de tramitació 290-00299/09, sobre el traspàs de 
la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Al-
matret (Segrià), el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 2 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 47911).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.03.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 07.03.2012.
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Control del compliment de la Resolució 405/
IX, sobre l’acabament i la posada en funcio-
nament de la segona fase de l’ampliació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 290-00391/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 47505 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00391/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 405/IX, 
sobre l’acabament i la posada en funcionament de la se-
gona fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.

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 405/IX, sobre l’acabament i 
la posada en funcionament de la segona fase de l’amplia-
ció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet 
de Llobregat (núm. tram. 290-00391/09), us informo del 
següent: 

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és un centre 
punter de referència per a tot Catalunya. És voluntat del 
Departament de Salut i del Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) mantenir el nivell d’excel·lència d’aquest important 
centre i, fins i tot, millorar la seva vessant de referència a 
nivell d’hospital terciari.

En el darrer any s’han incrementat considerablement els 
recursos hospitalaris de l’àmbit territorial Barcelona Sud: 
nou Hospital Moisès Broggi i nou Hospital del Parc Sani-
tari de Sant Boi de Llobregat, la qual cosa ha significat la 
reconducció de fluxos que anaven a l’HUB cap a aquests 
nous hospitals.

Pel que fa a les inversions, i en concret a les obres de la 
segona fase de l’ampliació, cal dir que es tracta d’una ac-
tuació de 41.764 m2 i la seva execució va ser encarregada 
a GISA. El pressupost global previst és de 67.746.769 eu-
ros. Hores d’ara s’està executant l’estructura del pont de 
connexió del nou edifici amb el nucli de circulacions de 
l’edifici actual. Quant al nou edifici, ara es troba en la fa-
se d’acabat dels interiors, la qual cosa representa que l’ac-
tuació està executada en un 70% del total. La data previs-
ta de finalització és l’octubre de 2012.Cal tenir en compte 
que la complexitat de l’actuació i el trasllat de les instal-
lacions que s’han hagut de fer durant el curs de l’obra.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 408/
IX, sobre l’inici de les obres d’ampliació del 
CAP Montilivi, de Girona
Tram. 290-00394/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 47506 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00394/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 408/IX, 
sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, 
de Girona.

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 408/IX, sobre l’inici de les 
obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona (núm. 
tram. 290-00394/09), us informo del següent: 

El projecte d’ampliació del CAP Montilivi de Girona es-
tà redactat. Les disponibilitats pressupostàries existents 
actualment no han permès incloure aquesta actuació al 
pla econòmic financer de GISA (PEF) aprovat per a l’any 
2011. Es proposarà la seva inclusió a un proper PEF de 
GISA per tal de procedir tot seguit a la licitació de l’exe-
cució de l’obra.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 30/IX, 
sobre la sisena hora en l’educació primària i 
l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 48210 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00030/09

Sobre: Control compliment de la Moció 30/IX, sobre la 
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a l’apartat d) de la Moció 30/IX, sobre la sisena ho-
ra en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el 
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fracàs escolar (núm. de tram. 390-00030/09), us informo 
que el 24 de febrer de 2012 s’ha sol·licitat una sessió in-
formativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
amb número d’expedient 355-00090/09.

Barcelona, 2 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 46/IX, 
sobre la política de salut
Tram. 390-00046/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 47888 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa de la Comissió de salut

Núm. d’expedient: 390-00046/09

Sobre: Control compliment de la Moció 46/IX, sobre la 
política de salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 46/IX, punt d), sobre la política de salut 
(núm. de tram. 390-00046/09), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat a) de la Moció sobre la reorde-
nació dels serveis sanitaris, per tal de millorar-ne l’efici-
ència, cal dir que: 

La garantia de l’assistència sanitària bàsica i l’establi-
ment dels mecanismes per oferir una atenció integrada i 
sense disrupcions amb altres serveis han estat prioritats 
i reptes.

En aquest sentit, tots els equips d’atenció primària ofe-
reixen els serveis recollits en la «Cartera de servicios co-
munes del Sistema Nacional de Salud», que també con-
templa el seguiment en els centres i el domicili de les 
patologies cròniques més prevalents.

En els darrers anys, alguns equips han ampliat la cartera, 
oferint uns serveis addicionals i/o programes específics 
per iniciativa dels seus professionals o com a resposta a 
una necessitat peculiar de la població que tenen assigna-
da. La inclusió de nous serveis ha de basar-se en criteris 
d’evidència científica, cost-efectivitat i factibilitat al ter-
ritori. El Departament de Salut, a través del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), impulsa que les entitats proveïdo-
res incentivin als professionals per desenvolupar les se-
ves capacitats i oferir solucions innovadores, sobretot en 
l’entorn dels centres docents.

Pel que fa a la millora de la qualitat assistencial, la Sub-
direcció General de Serveis Sanitaris està desenvolupant 
el model d’acreditació dels equips d’atenció primària 
(EAP) com la principal estratègia per a la millora con-
tinua en aquest àmbit. L’acreditació dels equips d’atenció 
primària pretén garantir la qualitat de l’atenció sanitària 
amb una clara orientació als ciutadans i als usuaris del 

sistema i constitueix una estratègia global per a la millo-
ra de la qualitat i de la seguretat clínica dels centres de 
salut d’atenció primària. S’ha finalitzat l’avaluació exter-
na dels primers 30 equips i de forma progressiva s’esten-
drà a la resta d’equips. Actualment hi ha un professional 
en cada equip que vehiculitza i lidera el grup de qualitat 
del seu EAP.

En relació amb la coordinació assistencial, el Departa-
ment de Salut-CatSalut posa a disposició de les entitats 
proveïdores la història clínica compartida de Catalunya 
i la prescripció electrònica com a sistemes d’informació 
que faciliten la coordinació entre els diferents professio-
nals implicats en els processos de diagnòstic, tractament, 
rehabilitació i seguiment de les malalties.

Actualment l’HCCC (HC3) es troba disponible en tots els 
centres d’hospitalització d’aguts i en els equips d’atenció 
primària, els centres estan connectats i amb capacitat de 
publicar en HC3. La extensió s’està finalitzant amb la in-
corporació dels centres sociosanitaris i de salut mental.

El nombre de professionals assistencials que consulten 
l’HC3 s’ha incrementat i els principals consultors són 
els equips d’atenció primària, i el major percentatge de 
documents publicats a l’HC3 fan referència als informes 
d’alta hospitalària, de laboratori i a la imatge mèdica.

En referència a la prescripció i recepta electrònica, el 
100% dels equips d’atenció primària i un 75% de ciuta-
dans de Catalunya tenen un pla terapèutic en format elec-
trònic. Es continua l’extensió de la prescripció electròni-
ca en les consultes externes d’alguns centres hospitalaris.

Quant a l’atenció especialitzada d’alta qualitat, la reorde-
nació dels serveis sanitaris és un procés continu que es 
realitza a les regions sanitàries com a part essencial de 
la planificació, compra i avaluació dels serveis sanitaris 
i en consens amb els proveïdors de cada territori. Aquest 
procés és part de la feina habitual que desenvolupen els 
professionals dels CatSalut a nivell central i regional.

Les darreres actuacions en la reordenació de serveis han 
estat en els entorns de l’atenció especialitzada ambulatò-
ria, l’alta especialització i l’atenció continuada i urgent.

El Pla estratègic d’ordenació de l’atenció especialitzada 
ambulatòria a Catalunya va ser publicat pel Departament 
de Salut a l’any 2010. En ell es va realitzar una revisió i 
proposta de model per adequar l’atenció especialitzada a 
les necessitats de salut i de serveis de la població catalana 
actual. Els principals objectius d’aquest pla són: 

– caracteritzar la situació de la reordenació de l’atenció 
especialitzada de 1990, 

– identificar i analitzar possibles models per a una nova 
atenció especialitzada ambulatòria,

– definir el nou model d’atenció especialitzada ambula-
tòria, en consonància amb el desenvolupament del model 
territorial d’atenció integrada, i

– establir una proposta de pla d’acció amb objectius ope-
ratius per a la implantació del model.

Les accions desenvolupades estan relacionades amb la 
vinculació dels especialistes als centres hospitalaris, 
l’enfortiment del rol consultor de l’àmbit comunitari, el 
desenvolupament de protocols conjunts de derivació i 
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d’accés a proves complementàries, i la millora de l’accés 
a la tecnologia diagnòstica i terapèutica.

A Catalunya, l’any 2009, les especialitats amb un per-
centatge més alt de població que rebia serveis sense in-
tegrar eren oftalmologia (31% població atesa per metges 
no integrats), cirurgia ortopèdica i traumatologia (27%), 
aparell digestiu (22%) i otorinolaringologia (21%). Les 
regions sanitàries més afectades eren Barcelona i Ca-
talunya Central. Actualment, el Pla de Salut 2011-2015 
contempla el treball per un sistema integrat més resolu-
tiu des dels primers nivells i al territori en els àmbits de 
relació més freqüents entre l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada. El compromís per al 2012 es centra en els 
processos relacionats amb l’aparell locomotor, l’oftalmo-
logia i la salut mental. Els processos relacionats amb la 
dermatologia, l’otorinolaringologia i l’al·lergologia són 
objectius 2015.

En relació a l’establiment d’estàndards de qualitat assis-
tencial, el Pla de Salut 2011-2015 contempla el treball 
per un sistema de més qualitat i equitat en l’alta espe-
cialització que incorpora la consolidació de la Comissió 
de Serveis d’Alta Especialització. Aquesta comissió ana-
litza, prioritza i proposa les accions relatives a l’ordena-
ció de les prestacions i els serveis d’alta especialització. 
Aquestes prestacions han estat escollides en base a la re-
llevància i impacte en salut dels ciutadans i el cost que 
representen pel sistema, ja que existeix evidència entre el 
volum de casos alt i la millora dels resultats en salut en 
els procediments altament especialitzats que comporten 
un molt elevat requeriment tecnològic i d’expertesa pro-
fessional.

S’ha plantejat la concentració d’algunes prestacions en 
un nombre menor de centres per disposar de la massa crí-
tica suficient de casos amb l’objectiu de garantir l’equitat 
en resultats i considerar la distribució territorial. Les ac-
cions del darrer any han estat la implantació i avaluació 
del codi politrauma i del codi ictus, diferents procedi-
ments de cirurgia oncològica complexa i oncopediatria, 
algunes prestacions de neurocirurgia relacionades amb 
el Parkinson i l’epilèpsia. Els objectius pels propers anys 
contemplen la incorporació d’altres procediments.

Un altre àmbit on s’han fet actuacions intensives durant 
l’estiu per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del siste-
ma ha estat l’atenció continuada i urgent. El Pla de Salut 
de Catalunya contempla la transformació del model d’ur-
gències de Catalunya amb el compromís per a l’any 2012 
de la definició dels plans funcionals d’urgències d’àmbit 
territorial, l’extensió del model únic de triatge i l’elabora-
ció d’un pla de comunicació a la ciutadania.

Pel que fa a l’apartat b), relatiu a la revisió el decret de 
llistes d’espera, cal assenyalar que el passat mes d’oc-
tubre es va presentar, el nou model d’accessibilitat dels 
pacients als serveis sanitaris. El seu objectiu és garantir 
processos en relació amb malalties associades greus. És a 
dir, es basa en la priorització de pacients i no en la prio-
rització de procediments. En aquest sentit, el CatSalut ha 
encarregat a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
en Salut (AIAQS) un projecte que permeti establir un sis-
tema de priorització de pacients en diferents nivells que 
es tradueixin en períodes màxims d’espera recomanats.

Actualment s’està treballant en l’esborrany del text nor-
matiu que ha de donar suport jurídic al nou model d’ac-
cessibilitat. Mentrestant, continua vigent el que s’esta-
bleix en el Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’estableixen els terminis d’accés a determinats procedi-
ments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut.

Quant a l’apartat c), sobre el pla de mesures d’estalvi en 
la despesa farmacèutica, cal dir que amb l’entrada en vi-
gor de l’aplicació del preu menor (Reial Decret Legislatiu 
9/2011) el mes de novembre de 2011, gairebé tots els me-
dicaments (incloses les marques comercials) han baixat 
a l’anomenat preu menor. D’aquesta manera, desapareix, 
en general, la disparitat de preus entre diferents medica-
ments, és a dir, entre marca i genèrics.

Així mateix, la potenciació dels sistemes d’informació 
(pivotant les accions prioritàriament en la Recepta Elec-
trònica i en el Catàleg de la Prestació Farmacèutica) és 
una de les línies estratègiques de la prestació farmacèu-
tica del CatSalut ja que es consideren elements de suport 
claus per maximitzar l’eficiència i qualitat de la presta-
ció.

En aquest sentit, la modificació de la legislació farma-
cèutica pel que fa a una revisió del catàleg actual que fo-
menti la prescripció eficient i la dispensació a preu menor 
s’ha canalitzat amb la publicació del RDL 9/2011.

En relació amb les compres agregades de medicaments a 
l’àmbit hospitalari, ja es una realitat a l’àmbit de l’Institut 
Català de la Salut i als centres hospitalari que s’integren 
al Consorci Sanitari i Social de Catalunya.

Una plataforma única per totes les entitats proveïdores 
de Catalunya requereix prèviament establir uns criteris 
de selecció de medicaments consensuats amb tots els 
proveïdors i en aquest sentit, a l’àmbit del CatSalut s’ha 
creat el Programa d’harmonització farmacoterapèutica 
de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria. 
Aquest Programa ha de permetre una harmonització en 
la selecció i utilització de medicaments, mitjançant un 
marc d’actuacions i un procés de presa de decisions que 
assegurin l’equitat en l’accés als medicaments i tracta-
ments, la millora en els nivells d’eficiència i efectivitat i 
el màxim nivell d’utilitat terapèutica, tenint en compte el 
marc de disponibilitat de recursos i la seva sostenibilitat.

Paral·lelament, el CatSalut està tramitant la creació de 
l’Òrgan Mancomunat de preus de medicaments amb la 
finalitat d’elaborar propostes per determinar els preus 
màxims de facturació d’MHDA al CatSalut i establir si-
nergies entre les EEPP i el CatSalut per millorar les con-
dicions d’adquisició de medicaments, amb la participa-
ció de representants de totes les patronals. Aquest Òrgan 
permetrà definir preus de compra de medicaments man-
tenint les competències en l’adquisició de medicaments 
de les entitats proveïdores.

Quant a l’apartat d) de la Moció, en data 16 de novembre 
de 2011, vàrem informar sobre el compliment d’aquest 
punt.

En relació al punt e) sobre la revisió dels canvis horaris 
dels centres, cal dir que en l’atenció continuada i urgent 
en l’àmbit comunitari s’han realitzat diferents accions se-
gons el «Model d’atenció a les urgències. Respostes ade-
quades a les demandes d’atenció immediata». Aquest 
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model va sorgir d’un grup de treball al Departament de 
Salut amb la participació de diferents agents del sector. 
Els objectius del model són l’adequació de l’oferta a la 
demanda assistencial, millorar l’eficiència segons l’acti-
vitat que registren els recursos sanitaris i resoldre algu-
nes disfuncions o dificultats que es generaven en els ser-
veis d’urgències en l’àmbit comunitari i hospitalari.

Alhora, els plans funcionals de les regions sanitàries han 
començat a recollir les propostes d’aquest model per ade-
quar l’oferta dels centres que oferien atenció continua-
da 24 hores segons la utilització prèvia i la disponibilitat 
d’un recurs semblant en el territori, i afavorir les accions 
que comporten aliances entre diferents entitats proveïdo-
res per optimitzar els serveis d’atenció continuada.

El pla funcional de la regió sanitària recull les accions 
que porten a terme cada centre sanitari quan es produ-
eix un increment de la demanda i de l’activitat sostinguda 
en el temps. Les accions es presenten segons dos nivells 
d’activació i en cada territori existeix una comissió que 
coordina i realitza el seguiment dels dispositius, especi-
alment en l’època d’hivern a través de l’activació del pla 
integral d’urgències de Catalunya (PIUC).

Actualment els serveis d’atenció continuada garanteixen 
l’atenció fora de l’horari habitual de l’equip d’atenció pri-
mària.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)-Sanitat Res-
pon ha estat peça clau en la reordenació amb un nou rol 
de coordinador principal de recursos urgents en el terri-
tori. Actualment, a través del 061 es rep, prioritza i des-
plaça el recurs més adient a la necessitat de la persona.

D’acord amb les dades disponibles a data d’avui, sobre 
l’activitat nocturna dels serveis d’atenció continuada, els 
desplaçaments dels recursos de transport sanitari urgent 
i les urgències hospitalàries no es preveu la reobertura 
nocturna dels centres d’atenció primària que han modi-
ficat l’horari.

Pel que fa a l’apartat f), sobre la promoció dels acords 
amb els professionals de la salut, cal dir que les entitats 
sanitàries s’han vist en la necessitat d’articular un con-
junt de mesures d’optimització i racionalització de la ges-
tió, tendents a la reducció de totes les despeses.

Cal puntualitzar que l’article 66.3 de la Llei 14/1986, de 
25 d’abril, general de sanitat especifica que: «el sector 
privat vinculat mantindrà la titularitat dels centres i esta-
bliments dependents, així com la titularitat de les relaci-
ons laborals del personal que en ells prestin els seus ser-
veis.» En aquesta línia, l’article 68 de la Llei 7/2011, de 
27 de juliol, de mesures fiscal i financeres, preveu que les 
entitats del sector públic de la salut que gestionen serveis 
sanitaris per compte de l’Administració de la Generali-
tat en règim de mercat intern regulat, el personal de les 
quals se subjecta a algun conveni col·lectiu del sector sa-
nitari o propi, es regeix pel principi d’autonomia de ges-
tió per a l’assoliment de les finalitats que els són pròpies. 
I aquesta plena autonomia inclou, en tot cas, la capacitat 
per a establir les pròpies polítiques de recursos humans.

Dit això, i concretament pel que fa a les empreses pú-
bliques i consorcis de Salut participats majoritàriament 
per la Generalitat de Catalunya, en el total de les entitats 
s’han adoptat mesures de gestió i mesures en matèria de 
personal per a la contenció del dèficit públic i el tanca-

ment equilibrat del seu pressupost, havent hagut d’inter-
posar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) l’any 
2011 el Consorci Mar Parc Salut de Barcelona i la Fun-
dació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona.

Cal puntualitzar que aquests ERO han finalitzat en tots 
els casos amb l’establiment de mesures suspensives de 
les condicions de treball, reconvertint en el seu cas l’ERO 
extintiu inicial per un ERO suspensiu i no essent necessà-
ria l’extinció de cap relació contractual fixa i indefinida.

La resta d’acords promoguts tant en l’àmbit de la gestió i 
assistencials com els d’aplicació directa al personal s’han 
dut a terme de manera particular amb cadascuna de les 
entitats proveïdores aprofitant les possibilitats que cadas-
cuna oferia per tal de minimitzar al màxim l’impacte de 
les mesures preses sobre els professionals sanitaris i bus-
cant sempre l’acord amb el Comitè d’empresa respectiu.

En relació al punt g), cal fer avinent que s’han presen-
tat als grups parlamentaris les diferents versions i docu-
ments marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.

Finalment, quan a l’apartat h), el pes relatiu de Salut en 
els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, s’ha 
mantingut, com vaig informar el passat 24 de gener a la 
Comissió de Salut.

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 48/IX, 
sobre la política social
Tram. 390-00048/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 48198 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00048/09

Sobre: Control compliment de la Moció 48/IX, sobre la 
política social

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 48/IX, sobre la política social (núm. de 
tram. 390-00048/09), us informo del següent: 

Pel que fa als punts a) i b) el passat dotze de desembre 
es va presentar el document de conclusions del Grup de 
Treball de Lluita contra la Pobresa i la Inclusió Social, li-
derat pel Departament de Benestar Social i Família i que 
va començar la seva tasca l’abril de l’any passat. Aquest 
document de propostes, que compta amb la implicació de 
diferents unitats directives del Departament, les entitats 
del tercer sector, els col·legis professionals, les principals 
entitats municipalistes i diferents departaments de la Ge-
neralitat implicats (Empresa i Ocupació, Salut, Ensenya-
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ment, Territori i Sostenibilitat) és la base per als treballs 
del Pacte Nacional per a l’Eradicació de la Pobresa.

En el Pacte Nacional per a l’Eradicació de la Pobresa es 
contemplaran mesures de millora i atenció a determinats 
col·lectius en situació o risc d’exclusió, amb mesures con-
cretes per a l’atenció a la infància i l’adolescència com 
ara els centres oberts i el manteniment dels ajuts econò-
mics a les famílies més vulnerables, entre d’altres.

Amb relació al punt c) referent a la constitució del grup 
de treball sobre el dret a la vida independent, us fem sa-
ber que des del Departament de Benestar Social i Famí-
lia s’han mantingut i es mantenen reunions amb entitats 
que desenvolupen projectes pilot com ECOM o la Fun-
dació Autònoma Solidària, entre d’altres, i es preveu que 
properament es constitueixi aquest grup de treball que 
integrarà representants dels grups parlamentaris, entitats 
i administracions.

Respecte al punt d) els pagaments al tercer sector s’estan 
efectuant majoritàriament en els terminis establerts, te-
nint en compte la liquiditat de la tresoreria de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 49/IX, 
sobre les mesures previstes en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 per a fo-
mentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 47909 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00049/09

Sobre: Control compliment de la Moció 49/IX, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 49/IX, sobre les mesures previstes en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 per a fomentar 
la recuperació econòmica (núm. de tram. 390-00049/09), 
us informo del següent: 

En el Consell de Política Fiscal i Financera de les comuni-
tats autònomes tingut el 17 de gener de 2012, es va plante-
jar la qüestió de la revisió de les dades macroeconòmiques 
per al 2012. En aquella sessió el Ministeri va informar 
d’una primera revisió de la previsió de creixement, amb 
caràcter negatiu, tota vegada que el Govern de l’Estat es 

remetia a les dades que havia de fer públiques la Comissió 
Europea al mes de febrer, per posteriorment elaborar els 
pressupostos generals de l’estat. El Govern de l’Estat ha 
anunciat la presentació dels pressupostos generals de l’Es-
tat per aquest any per al dia 30 de març de 2012.

Pel que fa al pressupost de la Generalitat per al 2012, 
aquest va ser presentat al Parlament de Catalunya el 20 
de desembre de 1211, i ha estat aprovat en el ple del 15 de 
febrer de 2012.

El pressupost de la Generalitat de 2012 preveu que el nou 
Govern de l’Estat pot modificar les previsions macroeco-
nòmiques i com a conseqüència la previsió d’ingressos 
a transferir a la Generalitat en concepte de bestretes del 
model de finançament. Per aquest motiu, el pressupost 
2012 preveu una elevada dotació del fons de contingèn-
cia, de 250 milions d’euros, per cobrir aquesta possible 
incidència.

En relació amb el punt c) de la Moció, el secretari d’Uni-
versitats i Recerca ha donat trasllat d’aquest punt a la se-
cretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i In-
novació del Ministeri d’Economia i Competitivitat amb 
data 13 de febrer d’enguany, per al seu coneixement i als 
efectes que se’n puguin derivar.

Pel que fa a la política d’avals i microcrèdits, l’acció fi-
nancera del grup ICF pretén ser un agent catalitzador de 
la reactivació econòmica catalana, a través del finança-
ment d’aquelles empreses que més ocupació poden crear: 
les petites i mitjanes empreses catalanes. Aquesta tipolo-
gia d’empreses concentra, el 2010, el 78% de l’ocupació 
total en tot l’estat espanyol, esdevenint, doncs, la princi-
pal palanca de la recuperació econòmica. En aquest sen-
tit, els segments als que vol dedicar l’Institut i el seu grup 
la seva atenció i recursos són: 

a) Autònoms i microempreses amb una facturació anual 
fins a 2 MEUR

b) Petites i mitjanes empreses amb una facturació anual 
entre 2 i 50 MEUR

c) Empreses amb una facturació superior a 50 MEUR en 
funció del projecte.

D’altra banda i des de fa dos anys, s’ha incorporat com a 
element de valoració i seguiment el criteri de la distribu-
ció territorial de l’acció financera de l’Institut en funció de 
l’aportació comarcal al PIB català, dedicant especial aten-
ció a aquelles comarques amb un pes específic més baix 
en relació amb el conjunt del país. L’acció financera de 
l’ICF es distribueix proporcionalment en major quantia en 
aquelles comarques amb una menor aportació al PIB ca-
talà. En aquest sentit, i des del 2011, la incorporació de la 
Divisió de Finançament Agroalimentari encara aportarà 
una major capil·laritat de l’esforç financer de l’Institut en 
estar dedicat íntegrament a incrementar la competitivitat 
d’aquest sector emplaçat en el medi rural del nostre país.

Cal destacar també que totes i cadascuna de les línies de 
finançament dissenyades per als propers anys s’orienten 
en consonància amb el punt d) de la Moció: ocupabilitat i 
redistribució territorial.

Barcelona, 2 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 66/IX, 
sobre la planificació i el finançament de les 
llars d’infants
Tram. 390-00066/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 67/IX, 
sobre la situació financera dels ens locals
Tram. 390-00067/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 68/IX, 
de suport a la convocatòria d’un referèndum 
sobre el futur polític d’Escòcia
Tram. 390-00068/09

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 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 69/IX, 
sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i 
els emprenedors
Tram. 390-00069/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 70/IX, 
sobre el sistema de tarifació i de finança-
ment del transport públic
Tram. 390-00070/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 71/IX, 
sobre la situació de les finances municipals
Tram. 390-00071/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 72/IX, 
de protecció dels cabals hidrològics de la 
conca de l’Ebre i de les altres conques inter-
nes de Catalunya
Tram. 390-00072/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 73/IX, 
sobre les infraestructures
Tram. 390-00073/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012
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Control del compliment de la Moció 74/IX, 
sobre la protecció de les famílies amb menys 
recursos
Tram. 390-00074/09

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 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 75/IX, 
sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Po-
bla de Segur
Tram. 390-00075/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 76/IX, 
sobre la política per a mitigar el canvi climà-
tic i el seu impacte en el teixit productiu
Tram. 390-00076/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

Control del compliment de la Moció 77/IX, 
sobre la presentació al Parlament de les me-
sures per a compensar els treballadors per 
la fallida de Spanair i sobre les actuacions 
per a llur recol·locació
Tram. 390-00077/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.03.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el compli-
ment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de cre-
ació de llars d’infants de qualitat
Tram. 354-00127/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
16, de l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la política 
en matèria d’educació infantil de primer cicle
Tram. 354-00144/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
16, de l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió 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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 254).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
pobles de les terres de Lleida
Tram. 354-00156/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 47528).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
06.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les causes de l’increment de morts en 
accident de trànsit els dos primers mesos 
del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
Tram. 354-00157/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 47820).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
06.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els resultats del 
Pla de xoc contra l’atur presentat l’octubre 
del 2011
Tram. 354-00159/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 48057).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 07.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller  
de Territori i Sostenibilitat sobre els aspec-
tes territorials, urbanístics i econòmics del 
projecte Eurovegas
Tram. 354-00161/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 48269).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 07.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre els as-
pectes territorials, urbanístics i econòmics 
del projecte Eurovegas
Tram. 354-00162/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 48269).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 07.03.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 256).
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre les delegacions del Govern a l’exterior
Tram. 356-00309/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 8, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 250).

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre el contingut i 
les possibilitats d’aplicació a Catalunya del 
tercer protocol de la Convenció dels Drets 
de l’Infant
Tram. 356-00452/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 45501).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, sessió del 07.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern a Lleida davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui la seva visió sobre les patru-
lles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00476/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia 
de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00477/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esquadra 
de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre 
les patrulles de veïns organitzades en po-
bles de les terres de Lleida
Tram. 356-00478/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui la seva visió sobre les patrulles de 
veïns organitzades en pobles de les terres 
de Lleida
Tram. 356-00479/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors - Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00480/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00481/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui la seva visió sobre les patrulles 
de veïns organitzades en pobles de les ter-
res de Lleida
Tram. 356-00482/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nuclear Ascó - Van-
dellós II davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la seguretat 
de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 356-00483/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47580).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 07.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Carmen 
Martínez Ten, presidenta del Consell de Se-
guretat Nuclear, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre la se-
guretat de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 356-00484/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47581).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 07.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi de les causes de 
l’increment de morts en accident de trànsit 
els dos primers mesos del 2012 i les actuaci-
ons per a afrontar-les
Tram. 356-00486/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47819).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 06.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de la platafor-
ma Cercle de Negocis entre Espanya i Algè-
ria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui els treballs que duu a terme
Tram. 356-00525/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari So-
cialista, Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Uriel Bertran Arrué, del Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 48600).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 07.03.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre la posició de la Generalitat amb relació 
al Consorci del Palau de la Música Catalana
Tram. 355-00027/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’actuació del seu departa-
ment en matèria laboral i de protecció dels 
consumidors amb relació al cessament de 
les operacions de Spanair
Tram. 355-00087/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 07.03.2012 (DSPC-C 254).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre el futur dels grans equipaments culturals 
públics
Tram. 355-00091/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la situació dels grans equipaments culturals 
públics
Tram. 355-00094/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el compliment de la 
Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat
Tram. 355-00098/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
16, de l’01.03.2012 (DSPC-C 248).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre la política en matèria 
d’educació infantil de primer cicle
Tram. 355-00099/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
16, de l’01.03.2012 (DSPC-C 248).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Mireia Borrell Porta amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 353-00221/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de José Carlos Díez, eco-
nomista en cap d’Intermoney, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00228/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 15 del Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de Xavier Vives, professor 
de l’IESE Business School i del Departament 
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00229/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença d’Alfred Pastor, professor 
de l’IESE Business School, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00230/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de Jordi Galí, director del 
Centre de Recerca en Economia Internacio-
nal, amb relació al Projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00231/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença d’Albert Marcet, professor 
de la London School of Economics and Poli-
tical Science, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00232/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, 
economista i professor associat de l’Esco-
la Superior de Comerç Internacional ESCI-
UPF, amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00233/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).
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Compareixença de Miren Etxezarreta, cate-
dràtica emèrita d’economia aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 353-00234/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de política econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 353-00235/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 15 del Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de Jordi Roca Jusmet, cate-
dràtic de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 353-00236/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença de Joan Tugores i Ques, ca-
tedràtic de teoria econòmica i exrector de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 353-00237/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 07.03.2012 
(DSPC-C 255).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associ-
acions d’utilitat pública
Tram. 353-00267/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associ-
acions d’utilitat pública
Tram. 353-00268/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió de Justícia, 
tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00269/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).
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Compareixença d’una representació de 
l’Obra Social «la Caixa» amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques, i a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 353-00270/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació de la 
fundació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00271/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 353-00272/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió de Justícia, 
tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00273/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00274/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió de Justícia, 
tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació del 
Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre ter-
cer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, i a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00275/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).
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Compareixença d’una representació de 
la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associ-
acions d’utilitat pública
Tram. 353-00276/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença del director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00277/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’Enrique Alcántara Gar-
cía-Irazoqui, advocat de l’Estat, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associ-
acions d’utilitat pública
Tram. 353-00278/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tri-
bunals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00279/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió de Justícia, 
tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença de Marc Roger Lloveras, 
professor de dret civil de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00280/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença de Josep M. Ramírez, di-
rector de l’Institut Guttmann, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associ-
acions d’utilitat pública
Tram. 353-00281/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).
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Compareixença d’una representació del pa-
tronat de la fundació Intermón Oxfam amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00282/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Justícia, de l’01.03.2012 (DSPC-C 249).

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre el 
desplegament de la Llei 10/2010, el compli-
ment del Pacte nacional per a la immigració 
i les accions amb relació al Reglament de la 
Llei d’estrangeria
Tram. 357-00051/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 06.03.2012 
(DSPC-C 251).

Compareixença de Juli Carbó i Mulet, repre-
sentant de l’entitat Diàleg Catalunya-Polò-
nia, davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a informar sobre els ob-
jectius i els continguts del cicle «Diàleg Ca-
talunya-Polskia», que tindrà lloc entre el 25 
de setembre i el 22 d’octubre de 2011
Tram. 357-00142/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, de l’01.03.2012 
(DSPC-C 250).

Compareixença de May Jané Cerdans, cre-
adora de Comfort&Joy, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar so-
bre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00221/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 07.03.2012 (DSPC-C 256).

Compareixença de Fernando Páramo Gó-
mez, membre del Consell Assessor de la Jo-
ve Cambra d’Empresaris de Barcelona, da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joven-
tut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00222/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 07.03.2012 (DSPC-C 256).

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a informar sobre les de-
legacions del Govern a l’exterior
Tram. 357-00277/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la ses-
sió núm. 8, tinguda l’01.03.2012 (DSPC-C 250).
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Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora Rural de Catalunya davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a 
exposar l’impuls de línies de treball per a la 
gent jove dels territoris rurals
Tram. 357-00278/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 7, 
tinguda el 07.03.2012 (DSPC-C 256).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 07.03.2012 (DSPC-C 256).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 26

Convocada per al dia 14 de març de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

14 de març de 2012

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 14 de març, a les 10.00 h).

2. Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2012. Tram. 231-00002/09. Mesa am-
pliada. Designació.

3. 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, de les esmenes reservades i, si escau, de les es-
menes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries (dictamen: BOPC 249, 3, dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries: BOPC 268, 8). (Aquest 
punt es debatrà el 14 de març, a les 16.00 h).

4. Projecte de llei de consultes populars no referendàries. 
Tram. 200-00020/09. Govern de la Generalitat. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat.

5. Proposició de llei de consultes populars per via no de 
referèndum. Tram. 202-00017/09. Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència. Debat de 
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

6. Interpel·lació al Govern sobre la difusió de la balança 
fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i dels avantatges 
del pacte fiscal en la línia del concert econòmic. Tram. 
300-00131/09. Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat del siste-
ma sanitari. Tram. 300-00133/09. Grup Parlamentari So-
cialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern de Cata-
lunya. Tram. 300-00135/09. Jaume Bosch i Mestres, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques industri-
als i turístiques. Tram. 300-00132/09. Sergi de los Ríos i 
Martínez, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Tram. 300-00130/09. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’emissió de certificats 
d’adequació de l’habitatge i d’informes d’inserció social 
per a estrangers. Tram. 300-00137/09. Juan Milián Que-
rol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i vi-
les que requereixen una atenció especial. Tram. 300-
00134/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de Reus. 
Tram. 300-00136/09. Alicia Alegret Martí, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques amb relació a la dona. Tram. 302-00109/09. 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la reforma laboral. Tram. 302-00110/09. Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica i els escenaris previstos per al 
2012. Tram. 302-00111/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la renda mínima d’inserció. Tram. 302-00112/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seguretat del món rural. Tram. 302-00113/09. Grup 
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Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política energètica. Tram. 302-00114/09. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors ca-
talans. Tram. 302-00115/09. Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la repercussió del tancament de Spanair en les finances. 
Tram. 302-00116/09. Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 9 de març 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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00030/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 48878 / Coneixement: 09.03.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

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 8 al 9 de març de 
2012, s’encarregarà del despatx del seu Departament la 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya i consellera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 28 de febrer de 2012

N. de la R.: el Decret 23/2012, de 24 de febrer, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural del 8 al 9 de març de 
2012, és publicat al DOGC 6083, de 8 de març de 2012.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1383/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 52/2003, del 10 de desembre, de disposi-
cions específiques en matèria de Seguretat 
Social
Tram. 380-00005/07

Al·legacions que formula el Parlament sobre 
la pervivència del recurs

Al Pleno del Tribunal Constitucional

Francesc Pau i Vall, letrado del Parlamento de Cataluña, 
actuando en nombre y representación del mismo según 
tiene acreditado en el procedimiento sobre el recurso de 
inconstitucionalidad, número de asunto 1383-2004, en 
trámite ante ese Tribunal,

Dice

1. Que en fecha 23 de febrero de 2012 ha sido notificada 
al Parlamento de Cataluña la providencia de 14 de febre-
ro de 2012, dictada por el Pleno de ese Tribunal, por la 
que se acuerda oír a las partes en el plazo de diez días 
para que aleguen sobre la incidencia que en la perviven-
cia del recurso de inconstitucionalidad de referencia haya 
podido tener la Ley 4/2005, de 22 de abril.

2. Que el recurso de inconstitucionalidad lo interpuso el 
Parlamento de Cataluña contra el apartado 4 del artículo 
38 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en la redacción que le da el artículo 1, Dos, de la 
Ley 52/2003, y contra el artículo 189.2, primer párrafo, 
del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en la nueva redacción que le daba el artículo 19, 
Tres, de la Ley 52/2003.

3. Que el objeto del recurso de inconstitucionalidad era 
preservar que la Generalidad de Cataluña pudiera ejercer 
la competencia en materia de asistencia social que estatu-
tariamente tiene atribuida, es decir, que, entre otros aspec-
tos, pudiera establecer prestaciones de asistencia social 
complementarias a las del sistema de la Seguridad Social.

4. Que la Ley 4/2005, de 22 de abril modificó, en su ar-
tículo único, apartado Uno, el apartado 4 del artículo 38 
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, posibilitando, de acuerdo con la exposición de 
motivos de la propia Ley,

«[...] a las Comunidades Autónomas el pleno ejercicio de 
sus competencias para determinar complementos de las 
pensiones no contributivas, cuando así lo acuerden sus 
respectivos parlamentos y, al mismo tiempo, posibilitar 
que estos complementos no minoren la cuantía de las 
pensiones no contributivas, [...],»
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5. Que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la mencionada Ley 4/2005, en ejercicio de las compe-
tencias que el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 1979 confería a la Generalidad, el Parlamen-
to de Cataluña aprobó la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico, que ha ve-
nido aplicándose con normalidad.

6. Por ello, esta representación entiende que, efectiva-
mente, la modificación del apartado 4 del artículo 38 
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refun-
dido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, permite el ejercicio de las competencias 
en materia de asistencia social que la Generalidad tie-
ne estatutariamente atribuidas, y que ello incide sobre la 
pervivencia del recurso de inconstitucionalidad número 
1383/2004, dado que se ha producido la pérdida sobreve-
nida del objeto del recurso de inconstitucionalidad.

Por todo ello al Tribunal,

Solicita

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitir-
lo, tener por hechas las manifestaciones formuladas y por 
evacuado el trámite y, en su virtud, declare la pérdida so-
brevenida del objeto del recurso de inconstitucionalidad.

Barcelona para Madrid, 28 de febrero de 2012

Francesc Pau i Vall
Letrado del Parlamento de Cataluña

4.87.25. CONFLICTES EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL

Conflicte en defensa de l’autonomia local 
3540/2003, promogut davant el Tribunal 
Constitucional per l’Ajuntament de Barcelo-
na i deu altres ajuntaments de l’àrea metro-
politana en relació amb l’article 79 de la Llei 
31/2002, del 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives
Tram. 384-00001/06

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 41312 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

Auto: 003/2012

Fecha: 13/01/2012

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, don 
Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña 
Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don 
Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando San-
tiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Orte-
ga Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

Núm. registro: 3540-2003

Asunto: Conflicto en defensa de la autonomía local, pro-
movido por la Entitat Metropolitana del Transport y 
Ayuntamiento de Castelldefels y otros, sobre art. 79 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 31/2002, de 30 de dici-
embre, de medidas fiscales y administrativas.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito registrado el día 30 de mayo de 2003 
diversos Procuradores de los Tribunales, en representa-
ción de la Entidad Metropolitana del Transporte y de los 
Ayuntamientos de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Gavá, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Hospitalet 
de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Sant Boi de Llobre-
gat, Sant Feliú de Llobregat, Sant Just Desvern y Vila-
decans, formalizan conflicto en defensa de la autonomía 
local contra el artículo 79 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les y administrativas.

2. La Ley 7/1987, de 4 de abril, por la que se estable-
cen y regulan actuaciones públicas especiales en la co-
nurbación de Barcelona y en las comarcas comprendidas 
dentro de su zona de influencia directa, creó la Entidad 
Metropolitana del Transporte y en su artículo 16.1 c) le 
atribuyó la prestación del servicio de transporte públi-
co subterráneo de viajeros, sin perjuicio de las compe-
tencias de la Generalitat en esta materia. Posteriormen-
te, el artículo 79 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y admi-
nistrativas, objeto del conflicto en defensa de la autono-
mía local, dispuso lo siguiente: 

«La Generalidad, como titular del servicio de transporte 
público subterráneo de viajeros de Barcelona, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa de la Unión Europea, 
en concreto por la directiva reguladora de la administra-
ción en el ámbito del transporte ferroviario, puede enco-
mendar al ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña 
la administración de la línea 9 del ferrocarril metropoli-
tano. Este ente debe someter a procedimientos de publi-
cidad y concurrencia la prestación del servicio de esta 
línea y tiene derecho a percibir el correspondiente canon 
de concesión.»

Según el colectivo recurrente, este precepto, al reser-
var la titularidad del servicio de la línea 9 del ferrocar-
ril metropolitano a la Generalitat y permitirle que en-
comiende su administración a un ente descentralizado 
de ella (Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña), les 
privaba de toda intervención en una materia en la que 
concurría un evidente interés local, pues se trata de un 
transporte que transcurre íntegramente dentro del ám-
bito territorial de actuación de la Entidad Metropolita-
na de Transporte.

3. Mediante providencia de la Sección Tercera de 11 de 
noviembre de 2003 se acordó admitir a trámite el con-
flicto de defensa de la autonomía local promovido por los 
citados municipios, dando traslado de la demanda y do-
cumentos presentados, conforme dispone el art. 75 quin-
ques.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat 
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de Cataluña, así como al Senado y al Congreso de los Di-
putados y al Gobierno de la Nación, al objeto de que en el 
plazo de veinte días pudieran personarse en el proceso y 
formular alegaciones. Asimismo acordó, antes de resolver 
sobre la admisión a trámite de la demanda promovida por 
la Entidad Metropolitana del Transporte, oír a las partes 
para que, dentro del plazo del traslado, expusieran lo que 
considerasen conveniente sobre la posible falta de legiti-
mación de dicha entidad. Por último se acordó publicar la 
incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

4. El Abogado del Estado, en la representación que osten-
ta, presentó un escrito en el Registro General del Tribunal 
el día 21 de noviembre de 2003, en el que manifiesta que 
se persona en el conflicto en nombre del Gobierno y su 
intención de no formular alegaciones, rogando que se le 
notifique en su día la Sentencia que ponga fin al proceso.

5. La Letrada del Parlamento de Cataluña, mediante es-
crito dirigido por correo al Tribunal, que tuvo entrada el 
día 25 de noviembre de 2003, solicita que se tenga por 
personado en el proceso al Parlamento de Cataluña y se 
le conceda una prórroga para formular alegaciones.

6. El día 27 de noviembre de 2003 el Presidente del Se-
nado comunicó al Tribunal el acuerdo adoptado por la 
Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofrecer 
su colaboración.

7. El día 27 de noviembre de 2003 la Presidenta del Con-
greso de los Diputados comunicó al Tribunal que dicha 
Cámara no se personará en el procedimiento y no formu-
lará alegaciones.

8. Por providencia de 2 de diciembre la Sección Tercera 
acordó tener por personada a la Letrada del Parlamento 
de Cataluña, en representación del mismo, y concederle 
una prórroga de diez días para formular alegaciones.

9. La Letrada de la Generalitat de Cataluña presentó sus 
alegaciones, en representación de su Consejo de Gobi-
erno, el día 16 de diciembre de 2003. En dicho escrito 
solicita del Tribunal que en su día dicte Sentencia por la 
que se declare que el precepto impugnado en el proceso 
no ha vulnerado la autonomía local constitucionalmente 
garantizada. Además, mediante otrosí insta que, tenién-
dose por evacuado el trámite de alegaciones conferido al 
efecto, se acuerde la falta de legitimación en el conflicto 
de la Entidad Metropolitana del Transporte.

10. La Letrada del Parlamento de Cataluña registró el día 
24 de diciembre de 2003 su escrito de alegaciones rela-
tivo al objeto del conflicto en defensa de la autonomía 
local planteado, en el que solicita su desestimación ínte-
gra y, en consecuencia, que se declare la inexistencia de 
vulneración de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada derivada del precepto recurrido. Asimismo, 
mediante otrosí, insta que se inadmita el conflicto pro-
movido por la Entidad Metropolitana del Transporte por 
falta de legitimación de ésta.

11. El día 26 de diciembre de 2003 los representantes 
procesales de los Ayuntamientos que promovieron el 
conflicto en defensa de la autonomía local que se sustan-
cia en este procedimiento y el representante procesal de 
la Entidad Metropolitana del Transporte presentaron un 
escrito en el Registro General del Tribunal, cumplimen-

tando el trámite de alegaciones que les fue conferido por 
providencia de 11 de noviembre de 2003, en el que sos-
tienen que la Entidad Metropolitana del Transporte tiene 
legitimación para plantear este conflicto de defensa de la 
autonomía local.

12. Mediante ATC 359/2004, de 21 de septiembre, se 
denegó la personación de la Entidad Metropolitana del 
Transporte, al rechazarse tanto su legitimación para plan-
tear el conflicto en defensa de la autonomía local como 
su intervención en el proceso en calidad de «comisionado 
nombrado al efecto» de los municipios impugnantes.

13. La Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de 
marzo, ferroviaria, derogó expresamente el citado art. 79 
de la Ley autonómica 31/2002 (disposición derogatoria 
única) y, además, afirmó la competencia de la Entidad 
Metropolitana del Transporte para la prestación del ser-
vicio público subterráneo de viajeros en su art. 37, que 
dispone: 

«Artículo 37. Ferrocarril metropolitano de Barcelona

Corresponde a la Entidad Metropolitana del Transporte, 
de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente 
en materia de régimen local y por la Ley 7/1987, de 4 de 
abril, de 4 de abril, por la que se establecen y regulan ac-
tuaciones públicas especiales en la conurbación de Bar-
celona y en las comarcas comprendidas dentro de su zo-
na de influencia directa, la competencia para la prestación 
del servicio de transporte público subterráneo de viajeros, 
configurado por la red del ferrocarril metropolitano de 
Barcelona, que incluye las líneas existentes en el momento 
de la aprobación de la presente Ley y sus prolongaciones, 
y por las líneas que, en su caso, se incorporen.»

En consonancia con ello, el acuerdo del Gobierno de la 
Generalitat de 5 de septiembre de 2006, en previsión de 
la puesta en servicio por primera vez de un tramo de la 
línea 9 del metro de Barcelona, declara servicio público 
su prestación y la atribuye a la Entidad Metropolitana del 
Transporte.

14. Con base en las novedades mencionadas, el Abogado 
de la Generalidad de Cataluña solicitó –escrito registrado 
en este Tribunal el 31 de enero de 2007– la declaración 
de la desaparición sobrevenida del objeto del conflicto de 
referencia. La Sección Tercera, mediante providencia de 
13 de febrero de 2007, acordó dar audiencia a las partes 
sobre esta cuestión.

15. El Abogado del Estado presentó un escrito en el Re-
gistro General del Tribunal el día 20 de febrero de 2007, 
en el que manifiesta su intención de no formular alegaci-
ones sobre este extremo.

16. La Letrada del Parlamento de Cataluña, mediante es-
crito de fecha 21 de febrero de 2007, expuso que nada 
tiene que objetar a la petición efectuada por el Abogado 
de la Generalitat de Cataluña en su escrito de 31 de ene-
ro de 2007.

17. El día 6 de marzo de 2007 tuvo entrada en el Regis-
tro General del Tribunal Constitucional un escrito enca-
bezado por todos y cada uno de los Procuradores de los 
Tribunales que, en la representación de los municipios 
que tienen acreditada, promovieron este conflicto y por 
el Abogado encargado de la dirección jurídica, en el que, 
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dado que la Generalitat de Cataluña ha disciplinado la 
materia de acuerdo con los argumentos del conflicto in-
terpuesto, solicitan que se dicte resolución declarando la 
desaparición sobrevenida del objeto. Este escrito aparece 
firmado solamente por uno de los Procuradores y por el 
Abogado.

18. La Procuradora de los Tribunales doña Eulalia Sanz 
Campillejo, actuando en nombre y representación del 
Excmo. Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, ex-
puso en escrito presentado el 6 de marzo de 2007 su total 
conformidad con la solicitud de que se declarase la desa-
parición sobrevenida del objeto del proceso en cuestión, 
manifestando al mismo tiempo su voluntad de desistir 
del conflicto de referencia, aportando al efecto certifica-
do del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntami-
ento el 28 de febrero de 2007 en tal sentido.

19. El Procurador de los Tribunales don Adolfo Mora-
les Hernández-Sanjuan, actuando en nombre y represen-
tación del Excmo. Ayuntamiento de Sant Just Desvern, 
presentó un escrito de 9 de marzo de 2007 en el que de-
cía subsanar su falta de firma en aquel de 6 de marzo 
de 2007 que encabezado por todos los Procuradores so-
licitaba que se declarase la desaparición sobrevenida del 
objeto, ratificando su contenido en todos sus extremos. 
Asimismo, consta que el día 26 de marzo de 2007 apor-
tó certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de es-
te Ayuntamiento el día 27 de febrero de 2007 por el que 
acuerda el desistimiento en el proceso de referencia.

20. El Procurador de los Tribunales don Argimiro 
Vázquez Guillén, actuando en nombre y representación 
de los Excmos. Ayuntamientos de Castelldefels, Cornellà 
de Llobregat, Gavá y Santa Coloma de Gramanet aportó 
sendas certificaciones de los acuerdos adoptados por los 
Plenos de estos Ayuntamientos los días 22 y 26 de febre-
ro de 2007, por los que acuerdan el desistimiento en el 
proceso de referencia.

21. El Procurador de los Tribunales don Juan Antonio 
García San Miguel y Orueta, actuando en nombre y re-
presentación del Excmo. Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat, presentó un escrito de 31 de mayo de 2007 en 
el que decía subsanar su falta de firma en aquel de 6 de 
marzo de 2007 que encabezado por todos los Procurado-
res solicitaba que se declarase la desaparición sobreveni-
da del objeto, ratificando su contenido en todos sus extre-
mos. Asimismo acompañó a ese escrito certificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento el 
día 27 de febrero de 2007 por el que acuerda el desistimi-
ento en el proceso de referencia.

22. Los otros cuatro municipios (Barcelona, Sant Adriá 
de Besós, Sant Boi de Llobregat y Viladecans), aunque 
en alguno de ellos el Pleno respectivo adoptó acuerdos de 
contenido similar a los ya indicados más arriba, no eva-
cuaron el trámite conferido.

23. El 27 de julio de 2010 el Parlamento de Cataluña 
aprobó por unanimidad la Ley 31/2010, del área me-
tropolitana de Barcelona. Esta ley prevé una nueva or-
ganización institucional, de carácter general en lugar de 
sectorial, para atender los intereses comunes de la conur-
bación urbana formada por el municipio de Barcelona y 
otros 35 de su entorno. Sustituye, en consecuencia, a las 
entidades metropolitanas sectoriales preexistentes, que 

se extinguen (disposición adicional primera). En particu-
lar, su art. 14.B b) atribuye al área metropolitana de Bar-
celona la competencia relativa al transporte subterráneo 
de viajeros sustituyendo en este punto a la Entidad Me-
tropolitana del Transporte, en los términos siguientes: 

«Artículo 14.

Corresponden al Área Metropolitana de Barcelona las si-
guientes competencias: 

[...]

B. Transporte y movilidad.

Las competencias y servicios de titularidad del Área Me-
tropolitana de Barcelona en materia de transporte urba-
no, que comprende los diferentes servicios que discurren 
íntegramente por el ámbito metropolitano, y en materia 
de movilidad, en el marco de lo que establece la normati-
va sectorial de aplicación, son los siguientes: 

[...]

b) La prestación del servicio de transporte público sub-
terráneo de viajeros, de conformidad con la legislación 
sectorial de aplicación y sin perjuicio de las competenci-
as de la Generalidad en esta materia.»

El 21 de julio de 2011 se ha constituido el área metropoli-
tana de Barcelona, que ya está en funcionamiento.

24. El Pleno, mediante providencia de 28 de septiembre 
de 2011, acordó, de conformidad con el art. 84 LOTC, oír 
a las partes personadas por el término de diez días pa-
ra que aleguen sobre la incidencia que en la pervivencia 
del presente conflicto ha podido tener la Ley 31/2010, del 
área metropolitana de Barcelona, y el acuerdo de consti-
tución de dicha corporación de 21 de julio de 2011.

25. La representación procesal del Parlamento de Ca-
taluña, mediante escrito registrado el 18 de octubre de 
2011, expuso que, tal como remarcó la representación 
procesal del Gobierno de la Generalitat en su escrito de 
29 de enero de 2007, en relación con el cual esta repre-
sentación manifestó su aquiescencia en escrito fechado el 
21 de febrero de 2007, la pérdida sobrevenida del objeto 
del presente conflicto en defensa de la autonomía local se 
produjo con la entrada en vigor de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 4/2006. Si su disposición derogatoria impli-
có formalmente la pérdida sobrevenida del objeto de la 
controversia, la redacción de su art. 37 supuso material-
mente la satisfacción extraprocesal de la petición de los 
ayuntamientos promotores del conflicto. Además, no se 
han creado situaciones de hecho o de derecho que lesi-
onen la autonomía local en el interim durante el cual la 
norma objeto de la controversia ha estado vigente, ya que 
la puesta en servicio por vez primera de un tramo de la 
citad línea de ferrocarril metropolitano de Barcelona se 
produjo con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 
autonómica 4/2006.

Manifiesta, de otro lado, que durante el año 2007 los dis-
tintos ayuntamientos promotores del conflicto adoptaron 
sendos acuerdos de sus plenos municipales en los que 
constataban que había perdido objeto y, en consecuencia, 
desistían del mismo, si bien no todas las representaciones 
procesales de los ayuntamientos citados trasladaron a ese 
Tribunal un escrito expresando dicho desistimiento.



12 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

4.87.25. INFORMACIó 111

La situación descrita, según la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña, no se ve alterada por la en-
trada en vigor de la Ley del Parlamento Catalán 31/2010, 
de 27 de julio, del área metropolitana de Barcelona, ni 
por la efectiva constitución del Consejo metropolitano el 
día 21 de julio de 2011.

Termina solicitando, mediante otrosí, que, en el hipotéti-
co caso en que el Tribunal no tuviera constancia de que 
alguna de las otras partes personadas estuviera conforme 
con considerar finalizada la controversia, o incluso en el 
improbable supuesto de que alguna de ellas formule opo-
sición, el Tribunal, como hizo en la STC 47/2008, puede 
apreciar en Sentencia que no subsiste la controversia.

26. El Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio 
Avila del Hierro, actuando en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, presentó un es-
crito de 19 de octubre de 2011 en el que comunica al Tri-
bunal Constitucional que el Pleno del Consell Municipal, 
en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2007, adoptó el 
acuerdo de desistir del conflicto en cuestión, acompañan-
do al escrito copia de la publicación del acuerdo en la 
«Gaceta Municipal» número 7, de 28 de febrero de 2007.

27. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, median-
te escrito de fecha 20 de octubre de 2011, insiste en que 
el presente conflicto perdió totalmente su objeto por la 
aprobación de la Ley autonómica 4/2006, como lo con-
firma que atendiendo a este cambio normativo todos y 
cada uno de los ayuntamientos litigantes adoptaron acu-
erdos de Pleno en los que expresaban su voluntad de re-
nunciar a la acción.

Según él, la Ley del Parlamento Catalán 31/2010, de 27 
de julio, del área metropolitana de Barcelona, no altera 
esta situación. Por otra parte, es muestra de que los muni-
cipios litigantes ya habían dado por finalizada la contro-
versia que éstos no hicieran alegación alguna en contra 
en el trámite específico de audiencia a los entes locales 
previo a la aprobación de esta última ley. Abona también 
que el conflicto está finalizado la constitución el 21 de 
julio de 2011 del Consejo metropolitano, integrado por 
alcaldes y concejales de esos municipios, sin manifesta-
ción de reserva alguna.

28. El Procurador de los Tribunales don Noel-Alain de 
Dorremochea Guiot, actuando en nombre y representa-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Viladecans, presentó 
un escrito de fecha 20 de octubre de 2011 en el que co-
munica al Tribunal Constitucional que el Pleno de ese 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de julio de 
2007, adoptó el acuerdo de desistir del conflicto en cues-
tión, acompañando al escrito la certificación correspon-
diente.

29. El Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio 
Valverde Cánovas, actuando en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento de Sant Adriá de Besos, pre-
sentó un escrito de fecha 28 de octubre de 2011 en el que 
comunica al Tribunal Constitucional que el Pleno de ese 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de febrero 
de 2007, adoptó el acuerdo de desistir del conflicto en 
cuestión, acompañando al escrito la certificación corres-
pondiente.

30. El Procurador de los Tribunales don Francisco Velas-
co Muñoz-Cuellar, actuando en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, pre-
sentó en el Registro General del Tribunal Constitucional 
el 21 de diciembre de 2011, un escrito en el que comunica 
que el Pleno de ese Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 19 de diciembre inmediatamente anterior, adoptó el 
acuerdo de desistir del conflicto en cuestión, acompañan-
do al escrito la certificación correspondiente.

Fundamentos jurídicos

1. El presente conflicto en defensa de la autonomía local 
se interpone en relación con el art. 79 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 31/2002 porque reserva la titularidad 
del servicio de la línea 9 del ferrocarril metropolitano de 
Barcelona a la Generalitat de Cataluña y permite a ésta 
que encomiende su administración a un ente descentrali-
zado (Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña), de mo-
do que priva a los municipios afectados de toda interven-
ción en esta materia de evidente interés local.

El objeto de esta resolución es determinar si este proceso 
constitucional ha perdido su objeto como consecuencia 
de la entrada en vigor de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, cuya disposi-
ción derogatoria única derogó expresamente el precepto 
impugnado y cuyo art. 37 afirmó la competencia de la 
Entidad Metropolitana del Transporte para la prestación 
del servicio público subterráneo de viajeros en la conur-
bación de Barcelona.

También hay que tener en cuenta en relación al propósi-
to de esta resolución la aprobación de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 31/2010, cuyo art. 14.B b) atribuye 
al área metropolitana de Barcelona, formada por el mu-
nicipio de Barcelona y otros 35 de su entorno, la com-
petencia relativa al transporte subterráneo de viajeros 
sustituyendo en este punto a la Entidad Metropolitana 
del Transporte

2. En los procesos en los que se resuelven divergencias 
competenciales, naturaleza que en lo aquí procedente 
comparten los conflictos en defensa de la autonomía lo-
cal, hemos afirmado que «la existencia actual y presente 
de la controversia competencial debe ser ... considerada 
presupuesto constante tanto del planteamiento como del 
ulterior desarrollo del proceso constitucional, de tal suer-
te que si la controversia viniera a desaparecer en el cur-
so del proceso, este perdería su objeto (STC 119/1986)» 
(ATC 17/1991, de 15 de enero, FJ 1).

En los AATC 513/2004, de 14 de diciembre, y 326/2007, 
de 12 de julio, se declararon extinguidos por pérdida de 
objeto sendos conflictos en defensa de la autonomía lo-
cal. En el segundo de ellos sostuvimos que «para poder 
apreciar la desaparición de la controversia entablada no 
bastará con que la disposición impugnada haya sido de-
rogada, como es efectivamente el caso, sino que también 
resultará preciso que no se aprecie la subsistencia de la 
controversia que dio lugar al planteamiento del presente 
conflicto en defensa de la autonomía local» (FJ 2).

Pues bien, teniendo en cuenta que todos los municipios 
integrantes de la parte actora, mediante sus respectivas 
representaciones procesales, han comunicado al Tribu-
nal que desistían de la acción por entender que el presen-
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te conflicto ha perdido su objeto, que así lo consideran 
también las representaciones procesales del Parlamento 
de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat y que, por 
último, el resto de partes personadas han explicitado su 
voluntad de no formular alegaciones, procede dar por ex-
tinguido el proceso por desaparición de su objeto, dado 
que, por otra parte, no se advierte interés constitucional 
que aconseje la prosecución del conflicto hasta su finali-
zación por Sentencia.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Declarar extinguido, por pérdida de objeto, el conflicto 
en defensa de la autonomía local núm. 3540-2003, plan-
teado por once municipios de la conurbación de Barcelo-
na contra el art. 79 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y ad-
ministrativas.

Valencia, a trece de enero de dos mil doce

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Segona actualització de la relació de llocs 
de treball aprovada per mitjà d’un acord de 
la Mesa del Parlament en data del 27 de juny 
de 2006
Tram. 221-00019/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
802/VIII)

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 28 de fe-
brer de 2012 ha aprovat, d’acord amb l’article 14.5 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la següent modificació i correcció de la rela-
ció de llocs de treball del Parlament de Catalunya: 

Correcció d’errades de publicació en el bopc 
802/VIII

A la pàg. 128

Nom del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis Educatius

Columna: Titulació

On diu: 

Llicenciatura o equivalent

Ha de dir: 

Doctorat, llicenciatura o equivalent

A la pàg. 130

Nom del lloc: Cap de la Unitat de Visites

Columna: Titulació

Ha de dir: 

Diplomatura i/o batxillerat superior o BUP o LOGSE o 
formació professional de segon grau o equivalent.

Columna: Cos o escala

On diu: 

Administradors parlamentaris

Ha de dir: 

Tècnics mitjans (*) o administradors parlamentaris

Columna: Nom del lloc

On diu: 

Cap de la Unitat d’Extensió Educativa

Ha de dir: 

Cap de la Unitat Educativa

Columna: Titulació

Ha de dir: 

Diplomatura i/o batxillerat superior o BUP o LOGSE o 
formació professional de segon grau o equivalent.

Columna: Cos o escala

On diu: 

Administrador parlamentaris

Ha de dir: 

Tècnics mitjans (*) o administradors parlamentaris

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar el tall de subministraments bàsics a les famílies que no en poden pagar les factures
	Tram. 250-00916/09
	Tramesa a la Comissió
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	Proposta de resolució sobre el pas de tractors i maquinària agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora
	Tram. 250-00917/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d’infants El Montori, de Parlavà
	Tram. 250-00918/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de telecomunicacions de Coll de Bucs, a Montagut i Oix
	Tram. 250-00919/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans
	Tram. 250-00920/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les gestions per al manteniment i la consolidació de l’Espai Mallorca de Barcelona i de suport a aquesta entitat
	Tram. 250-00921/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la recepció recíproca de Televisió de Catalunya i Canal 9 al País Valencià i a Catalunya i sobre l’anul·lació o reducció de la sanció imposada a Acció Cultural del País Valencià
	Tram. 250-00922/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern de l’Estat per a la formalització de relacions diplomàtiques amb el Front Polisario
	Tram. 250-00923/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses
	Tram. 250-00924/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada
	Tram. 250-00925/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a deixar sense efecte l’aprovació definitiva del projecte de condicionament de la carretera GIV-6102, entre el barri de Santa Margarida, de Roses, i Palau-saverdera
	Tram. 250-00926/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la limitació de la retribució dels equips de gerència de les universitats públiques i sobre la publicació de les retribucions del personal directiu i de gerència
	Tram. 250-00927/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens de professionals adscrits als sectors de Sindicart
	Tram. 250-00928/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la tramitació d’un projecte de llei de caça i l’aprovació d’una normativa que reguli la senyalització de 
les zones de seguretat en les activitats cinegètiques
	Tram. 250-00929/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la depuradora de Parlavà
	Tram. 250-00930/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la priorització de les obres del corredor de la Mediterrània
	Tram. 250-00931/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el consens en els canvis en els criteris funcionals de les prestacions de serveis de centres per a gent gran i persones amb discapacitat
	Tram. 250-00932/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla específic per als municipis de les comarques de Lleida més afectades pels robatoris
	Tram. 250-00933/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el replantejament del projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres
	Tram. 250-00934/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la publicació del pressupost destinat a política lingüística
	Tram. 250-00935/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el calendari d’execució de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
	Tram. 250-00936/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la compareixença trimestral davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a donar comptes de l’execució del pressupost i de l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la Generalitat el 2012
	Tram. 250-00937/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
	Tram. 250-00938/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància externa de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes places per al 2012
	Tram. 250-00939/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
	Tram. 250-00940/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la publicació anual de les balances fiscals interterritorials
	Tram. 250-00941/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del delta de la Tordera
	Tram. 250-00942/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos respecte a l’Institut Escola Els Còdols i l’Escola Marta Mata, del Vendrell
	Tram. 250-00943/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00944/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment de l’atenció continuada al CAP Xerta
	Tram. 250-00945/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reconeixement de la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del nivell d’execució del pressupost del 2011
	Tram. 250-00946/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oficina que té el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Prats de Lluçanès
	Tram. 250-00947/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’avaluació dels danys en les collites del Parc Agrari del Baix Llobregat i sobre la declaració de zona catastròfica del parc
	Tram. 250-00948/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres necessàries per a completar l’enllaç del nord de Figueres amb l’autopista AP-7
	Tram. 250-00949/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas Sands Corporation
	Tram. 250-00950/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la integració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de rodalia
	Tram. 250-00951/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la recuperació del descompte del 10% del preu del bitllet d’anada i tornada del servei de trens regionals
	Tram. 250-00952/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrregues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a València
	Tram. 250-00953/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la normativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i el garantiment de la
	Tram. 250-00954/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació sostenible de les zones de regadiu
	Tram. 250-00955/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la situació de les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00956/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la central nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observadors externs
	Tram. 250-00957/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del conveni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de residència i centre de dia 
	Tram. 250-00958/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà de Munt
	Tram. 250-00959/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
	Tram. 250-00960/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
	Tram. 250-00961/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans
	Tram. 250-00962/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Tarragona
	Tram. 250-00963/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
	Tram. 250-00964/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	Tram. 250-00965/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
	Tram. 250-00966/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment del complement educatiu per a la manutenció dels infants acollits
	Tram. 250-00967/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
	Tram. 250-00968/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012
	Tram. 250-00969/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012
	Tram. 250-00970/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la construcció del nou institut escola
	Tram. 250-00971/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a resoldre els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00972/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les accions davant el Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
	Tram. 250-00973/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
	Tram. 250-00974/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la Generalitat per al 2013
	Tram. 250-00975/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la publicació de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 250-00976/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del CAP L’Arboç
	Tram. 250-00977/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de condicionament de la carretera C-252 el 2012
	Tram. 250-00978/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la signatura del conveni de cessió del tram de travessía urbana de la carretera C-150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00979/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00980/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de les places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
	Tram. 250-00981/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’actuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
	Tram. 250-00982/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
	Tram. 250-00983/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla especial de protecció d
	Tram. 250-00984/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00985/09
	Presentació



	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 modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	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 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	Tram. 300-00130/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la línia del concert econòmic
	Tram. 300-00131/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques industrials i turístiques
	Tram. 300-00132/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat del sistema sanitari
	Tram. 300-00133/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 300-00134/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern de Catalunya
	Tram. 300-00135/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de Reus
	Tram. 300-00136/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’emissió de certificats d’adequació de l’habitatge i d’informes d’inserció social per a estrangers
	Tram. 300-00137/09
	Presentació




	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.10.	Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de Peticions
	Tram. 412-00002/09
	Elecció de la secretària



	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
	Tram. 411-00003/09
	Elecció del secretari


	Composició de la Comissió de la Infància
	Tram. 411-00005/09
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 194/IX, sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
	Tram. 290-00184/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


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


	Control del compliment de la Resolució 226/IX, sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
	Tram. 290-00215/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 229/IX, sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 290-00218/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 272/IX, sobre la inclusió de cursos sobre la legislació relativa a la protecció de dades personals en la programació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
	Tram. 290-00261/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 273/IX, sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
	Tram. 290-00262/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 277/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2011, referent a la Fundació Centre de Documentació Política, corresponent al 2009
	Tram. 290-00266/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 278/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, corresponent als anys 2007, 2008 i 2009
	Tram. 290-00267/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 279/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2011, referent a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 2009
	Tram. 290-00268/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 280/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2011, referent al Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 2009
	Tram. 290-00269/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 282/IX, sobre la participació en els processos informatius i de consulta de la Unió Europea
	Tram. 290-00271/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 284/IX, sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la competència per a establir els criteris d’accés a la universitat
	Tram. 290-00273/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 285/IX, sobre els recursos humans, tècnics i materials de suport als alumnes amb necessitats educatives especials
	Tram. 290-00274/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 286/IX, sobre la construcció del gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató
	Tram. 290-00275/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 307/IX, sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
	Tram. 290-00296/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució310/IX, sobre el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
	Tram. 290-00299/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 405/IX, sobre l’acabament i la posada en funcionament de la segona fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 290-00391/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 408/IX, sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona
	Tram. 290-00394/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
	Tram. 390-00030/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 46/IX, sobre la política de salut
	Tram. 390-00046/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 48/IX, sobre la política social
	Tram. 390-00048/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 49/IX, sobre les mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat per al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica
	Tram. 390-00049/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 66/IX, sobre la planificació i el finançament de les llars d’infants
	Tram. 390-00066/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 67/IX, sobre la situació financera dels ens locals
	Tram. 390-00067/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 68/IX, de suport a la convocatòria d’un referèndum sobre el futur polític d’Escòcia
	Tram. 390-00068/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 69/IX, sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
	Tram. 390-00069/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 70/IX, sobre el sistema de tarifació i de finançament del transport públic
	Tram. 390-00070/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 71/IX, sobre la situació de les finances municipals
	Tram. 390-00071/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 72/IX, de protecció dels cabals hidrològics de la conca de l’Ebre i de les altres conques internes de Catalunya
	Tram. 390-00072/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les infraestructures
	Tram. 390-00073/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 74/IX, sobre la protecció de les famílies amb menys recursos
	Tram. 390-00074/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 75/IX, sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
	Tram. 390-00075/09
	Designació de la Comissió competent
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	Tram. 354-00162/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
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	Tram. 356-00525/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la posició de la Generalitat amb relació al Consorci del Palau de la Música Catalana
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	Tram. 355-00099/09
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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	Tram. 353-00221/09
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	Compareixença de José Carlos Díez, economista en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00228/09
	Decaïment


	Compareixença de Xavier Vives, professor de l’IESE Business School i del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00229/09
	Substanciació


	Compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00230/09
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	Compareixença de Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00231/09
	Substanciació


	Compareixença d’Albert Marcet, professor de la London School of Economics and Political Science, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00232/09
	Substanciació


	Compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i professor associat de l’Escola Superior de Comerç Internacional ESCI-UPF, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00233/09
	Substanciació


	Compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00234/09
	Substanciació


	Compareixença d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00235/09
	Decaïment


	Compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00236/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Tugores i Ques, catedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 353-00237/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de
	Tram. 353-00267/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de
	Tram. 353-00268/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposic
	Tram. 353-00269/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Obra Social «la Caixa» amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del
	Tram. 353-00270/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
	Tram. 353-00271/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protec
	Tram. 353-00272/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del
	Tram. 353-00273/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protector
	Tram. 353-00274/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació del Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la P
	Tram. 353-00275/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei
	Tram. 353-00276/09
	Substanciació


	Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del
	Tram. 353-00277/09
	Substanciació


	Compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazoqui, advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de
	Tram. 353-00278/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones j
	Tram. 353-00279/09
	Decaïment


	Compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 353-00280/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep M. Ramírez, director de l’Institut Guttmann, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de ll
	Tram. 353-00281/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del patronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposi
	Tram. 353-00282/09
	Substanciació


	Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el desplegament de la Llei 10/2010, el compliment del Pacte nacional per a la immigració i les accions amb relació al Reglamen
	Tram. 357-00051/09
	Substanciació


	Compareixença de Juli Carbó i Mulet, representant de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre els objectius i els continguts del cicle «Diàleg Catalunya-Polskia», que tindrà lloc ent
	Tram. 357-00142/09
	Substanciació


	Compareixença de May Jané Cerdans, creadora de Comfort&Joy, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
	Tram. 357-00221/09
	Substanciació


	Compareixença de Fernando Páramo Gó-mez, membre del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
	Tram. 357-00222/09
	Substanciació


	Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les delegacions del Govern a l’exterior
	Tram. 357-00277/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora Rural de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar l’impuls de línies de treball per a la gent jove dels territoris rurals
	Tram. 357-00278/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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