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

1.10. Resolucions

Resolució 470/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
els pagaments en concepte d’assistència jurídica gratuïta 
i sobre les mesures per a evitar l’ús impropi d’aquest dret
Tram. 250-00700/09
Adopció p. 7

Resolució 471/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la cobertura de les baixes de la plantilla del Registre Civil de 
Cornellà de Llobregat amb personal de reforç
Tram. 250-00704/09
Adopció p. 7

Resolució 472/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres del nou equipament educatiu de la 
Ràpita
Tram. 250-00678/09
Adopció p. 7

Resolució 473/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres del nou centre de secundària de Sant 
Carles de la Ràpita
Tram. 250-00706/09
Adopció p. 8

Resolució 474/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu 
de la Barca
Tram. 250-00743/09
Adopció p. 8

Resolució 475/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09
Adopció p. 8

Resolució 489/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la Proposta de reglament del Consell de la Unió Europea 
pel qual s’aprova l’Estatut de la Fundació Europea
Tram. 295-00181/09
Adopció p. 9

Resolució 490/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 
Catalunya
Tram. 259-00001/09
Adopció p. 9

1.15. Mocions

Moció 78/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures contra la violència masclista i les polítiques d’igual-
tat
Tram. 302-00109/09
Aprovació p. 9

Moció 79/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
seguretat al món rural
Tram. 302-00113/09
Aprovació p. 10

Moció 80/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans
Tram. 302-00115/09
Aprovació p. 11

Moció 81/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política energètica
Tram. 302-00114/09
Aprovació p. 11

1.20. 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
Substanciació p. 12

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
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques indus-
trials i turístiques
Tram. 300-00132/09
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat del sis-
tema sanitari
Tram. 300-00133/09
Substanciació p. 12

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
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern de Ca-
talunya
Tram. 300-00135/09
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de Reus
Tram. 300-00136/09
Substanciació p. 12

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
Substanciació p. 12

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars per via no 
de referèndum
Tram. 202-00017/09
Debat de totalitat p. 13
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 13
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2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma laboral
Tram. 302-00110/09
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica i els escenaris previstos per al 
2012
Tram. 302-00111/09
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00112/09
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la repercussió del tancament de Spanair en les finances
Tram. 302-00116/09
Rebuig p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Debat de totalitat p. 14
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista p. 14
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini per a proposar compareixences p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 14

Proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei sobre el règim de transparència i 
publicitat de les retribucions dels titulars de les institucions 
de la Generalitat i de les condicions de llur nomenament o 
contractació
Tram. 202-00076/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la l’atenció als adoles-
cents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’autobús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant 
Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre la restitució del pas 
públic d’accés al litoral a la zona de Can Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols
Tram. 250-00815/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre l’estudi de fórmules 
per a l’abaratiment dels títols de transport públic i sobre la 
renegociació de l’aportació estatal al transport públic de 
Catalunya
Tram. 250-00816/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas a l’estació de Renfe de Viladecans
Tram. 250-00817/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment del tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera 
C-55
Tram. 250-00821/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció del 
Centre Logístic Baix Penedès
Tram. 250-00822/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre el rebuig a la implan-
tació d’un peatge com a mesura de finançament de la cons-
trucció de la ronda nord de Figueres
Tram. 250-00825/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el pagament del deu-
te als ajuntaments en concepte de subvencions per a en-
senyament i sobre l’assignació dels recursos per a les llars 
d’infants
Tram. 250-00826/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la reobertura del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la pre-
sentació d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00831/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció als infarts fins a les vint-i-quatre hores diàries a 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Tram. 250-00832/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la implantació del pro-
grama de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00833/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts 
per al sistema urbà de Terrassa
Tram. 250-00834/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la bonificació del peatge de Mollet 
del Vallès per als residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00835/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
el restabliment de la bonificació del peatge d’Alella per als 
residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00836/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la planificació del ser-
vei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordi-
nació amb els horaris d’autobús
Tram. 250-00837/09
Esmenes presentades p. 19
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica 
les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 250-00847/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Justícia
Tram. 250-00849/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Ba-
laguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels 
horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a 
Barcelona
Tram. 250-00860/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a 
l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles 
que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de 
l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Po-
bla de Segur i la implementació de mesures per a fomen-
tar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el restabliment de la lí-
nia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i 
Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball so-
bre el transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del 
Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’establiment de pro-
tocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Se-
gur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta 
línia
Tram. 250-00869/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels ba-
rons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la creació d’una base 
de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
Tram. 250-00877/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-00882/09
Esmenes presentades p. 24

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
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la restauració de l’anti-
ga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer 
efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del 
Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Cata-
lana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el traspàs a les co-
munitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques destinada a 
finalitats d’interès social
Tram. 250-00987/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi 
d’impacte ambiental i del projecte de construcció del per-
llongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà 
i Lloreda, a Badalona
Tram. 250-00988/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la seguretat viària i 
l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres i so-
bre la millora urgent de la circumval·lació de la carretera N-II 
al pas per Figueres
Tram. 250-00989/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospi-
tals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i 
Doctor Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora 
d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Ca-
talunya Nord
Tram. 250-00992/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, 
la integritat física i els drets dels habitants de El Regadío, a 
Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el no-cessament de 
l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig de 
2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la reconversió indus-
trial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies 
renovables
Tram. 250-00995/09
Presentació p. 32
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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. 33

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. 33

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques amb relació a la dona
Tram. 302-00109/09
Esmenes presentades p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma laboral
Tram. 302-00110/09
Esmenes presentades p. 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica i els escenaris previstos per al 
2012
Tram. 302-00111/09
Esmenes presentades p. 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00112/09
Esmenes presentades p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seguretat del món rural
Tram. 302-00113/09
Esmenes presentades p. 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica
Tram. 302-00114/09
Esmenes presentades p. 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors 
catalans
Tram. 302-00115/09
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la repercussió del tancament de Spanair en les finances
Tram. 302-00116/09
Esmenes presentades p. 45

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell pel qual s’aprova l’Es-
tatut de la Fundació Europea
Tram. 295-00181/09
Observacions formulades p. 46

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00031/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 47

Declaració del Parlament de Catalunya sobre Síria
Tram. 401-00029/09
Lectura en el Ple p. 47

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Incorporació d’especialistes o tècnics p. 48
Incorporació d’especialistes o tècnics p. 48

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 9/2011, re-
ferent a l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al perío-
de del 2006 al 2009
Tram. 290-00277/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 19/2011, 
referent al compliment del retiment dels comptes de les en-
titats de l’àmbit sanitari públic
Tram. 290-00281/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 311/IX, 
sobre la consolidació del pressupost del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 290-00300/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 312/IX, so-
bre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu 
Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d’ésser de-
clarats patrimoni mundial
Tram. 290-00301/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 313/IX, so-
bre la recuperació del Festival Shakespeare de Mataró
Tram. 290-00302/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 314/IX, so-
bre la continuïtat i l’actualització dels contractes programa 
de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a 
garantir el funcionament dels serveis d’atenció i informació 
a les dones
Tram. 290-00303/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 343/IX, so-
bre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les noves ofici-
nes de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 290-00331/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació del trans-
port sanitari urgent i programat
Tram. 354-00148/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç del Pla d’or-
denació d’urgències, els resultats del nou model de gestió 
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de l’activitat quirúrgica i el balanç del seguiment i la revisió 
de les llistes d’espera, del segon semestre del 2011
Tram. 354-00154/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació en 
què quedaran els serveis de rehabilitació, reinserció, forma-
ció, educació i assistència jurídica que es presten als cen-
tres penitenciaris com a conseqüència de la reducció de la 
jornada del personal interí
Tram. 354-00155/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el balanç del compliment del mapa de les llars 
d’infants
Tram. 354-00158/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’augment d’incendis 
forestals durant els primers mesos del 2012 i les previsions 
per a la campanya d’estiu contra els incendis forestals
Tram. 354-00163/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’existència d’un local 
vinculat al grup Militia a Barcelona
Tram. 354-00164/09
Sol·licitud i tramitació p. 54

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada davant la 
Comissió de Justícia perquè expliqui la manca d’aplicació 
del dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00356/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia 
perquè expliqui la manca d’aplicació del dret civil català per 
part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00357/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Editors de Catalunya davant la Comissió de Cul-
tura i Llengua perquè informi sobre la problemàtica del cost 
superior dels llibres en català respecte del castellà
Tram. 356-00458/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del director de 8TV 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi so-
bre l’ús del català en aquesta cadena
Tram. 356-00459/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Prevenció i la Rehabilitació Integral 
de les Dependències davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat en l’àm-
bit de les dependències
Tram. 356-00463/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta de l’Associació de Lletrats per un Torn d’Ofici 
Digne a Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del 
torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
Tram. 356-00468/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00469/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Advocats de Catalunya davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00470/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informin so-
bre les experiències en els mòduls de participació i convi-
vència
Tram. 356-00471/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la part social de la Taula de Participació Social davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les experiències 
en els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00472/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre la saturació dels serveis d’urgències i de les mesu-
res adoptades per a fer front a l’epidèmia de grip
Tram. 356-00485/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia 
de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre les seves activitats i sobre les aportacions que cal fer 
amb relació a l’Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2011
Tram. 356-00522/09
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Inter-SOS - Agrupació de Familiars de Desapareguts da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves 
activitats relacionades amb persones desaparegudes
Tram. 356-00523/09
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, re-
presentant del Grup de Treball de Promoció de l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè presenti l’Informe de valoració 
del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència a Catalunya
Tram. 356-00524/09
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
del Departament de Cultura i Llengua davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè informi sobre les notícies apa-
regudes a la premsa amb relació a l’Associació Catalana de 
Municipis
Tram. 356-00557/09
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Cata-
lunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui la 
Memòria del Consell corresponent al 2011
Tram. 356-00558/09
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc 
Marco i Conchillo, director del Gran Teatre del Liceu, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua, perquè expliqui la situació 
i els plans de futur del Gran Teatre del Liceu
Tram. 356-00567/09
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de Pepe Serra Villal-
ba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i 
els plans de futur del Museu
Tram. 356-00568/09
Sol·licitud p. 57
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Sol·licitud de compareixença de Bartomeu Marí i 
Ribas, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació i els plans de futur del Museu
Tram. 356-00569/09
Sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Amo-
rós, director de L’Auditori, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur de 
L’Auditori
Tram. 356-00570/09
Sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença de Dolors Lamarca, 
directora de la Biblioteca de Catalunya, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de 
futur de la Biblioteca de Catalunya
Tram. 356-00571/09
Sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Casanellas, 
director del Museu de la Ciència i de la Tècnica, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i 
els plans de futur del Museu
Tram. 356-00572/09
Sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença de Xavier Llovera i 
Massana, director de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueo-
logia, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expli-
qui la situació i els plans de futur d’aquesta entitat autònoma
Tram. 356-00573/09
Sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença de Joan Oller, director 
general del Palau de la Música Catalana, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de 
futur del Palau de la Música Catalana
Tram. 356-00574/09
Sol·licitud p. 58

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els casos de violència masclista 
que s’han produït els primers dies del 2012 i sobre l’actuació 
del Departament d’Interior en aquesta matèria
Tram. 355-00082/09
Substanciació p. 59

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de salut de Catalunya 2011-
2015
Tram. 355-00089/09
Substanciació p. 59

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració de l’Estat
Tram. 355-00100/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 59

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2011
Tram. 355-00101/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 59

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

Compareixença de Yolanda Aixelà Cabré davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la 
situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00255/09
Substanciació p. 59

Compareixença de Remei Sipi, presidenta d’E’Wai-
so Ipola, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a informar sobre la situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00256/09
Decaïment p. 59

Compareixença d’una representació d’Aliança per 
la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a informar de les activitats d’aquesta entitat i 
de la situació de vulneració dels drets humans i de restricció 
de les llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 357-00257/09
Substanciació p. 60

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

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

Pla general de seguretat de Catalunya 2012-2013
Tram. 334-00057/09
Presentació p. 60

Informe sobre la situació en data del 31 de desem-
bre de 2011 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2011
Tram. 334-00058/09
Presentació p. 61

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 5394/2006, planteja-
da pel Jutjat de primera instància núm. 1 d’Arenys de Mar 
respecte a l’article 43.1 de la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del 
Codi de família
Tram. 382-00002/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 61

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2012
Tram. 231-00002/09
Adopció p. 73

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a pro-
veir temporalment un lloc de treball d’uixer o uixera de la Di-
recció d’Estudis Parlamentaris
Tram. 500-00004/09
Adscripció provisional d’un funcionari de carrera p. 73
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 470/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els pagaments en concepte d’as-
sistència jurídica gratuïta i sobre les mesu-
res per a evitar l’ús impropi d’aquest dret
Tram. 250-00700/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 20, 01.03.2012, DSPC-C 249

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda l’1 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el pagament als lletrats d’ofici i sobre les mesures 
per a evitar l’ús abusiu de la justícia gratuïta (tram. 250-
00700/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 32518).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Efectuar els pagaments endarrerits en concepte d’as-
sistència i defensa jurídica gratuïta i garantir en els pro-
pers mesos un pagament puntual per aquest concepte, 
d’acord amb el conveni subscrit amb els col·legis d’advo-
cats de Catalunya.

b) Adoptar les mesures pertinents per a evitar l’ús impro-
pi del dret d’assistència jurídica gratuïta, fent així pos-
sible la racionalització de la despesa, i evitar endarreri-
ments en el pagament dels serveis del torn d’ofici.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 471/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cobertura de les baixes de la 
plantilla del Registre Civil de Cornellà de 
Llobregat amb personal de reforç
Tram. 250-00704/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 20, 01.03.2012, DSPC-C 249

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda l’1de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-

bre la cobertura de les baixes i l’ampliació temporal de 
la plantilla del Registre Civil de Cornellà de Llobregat 
(tram. 250-00704/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 38837).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, per a garantir el bon funcio-
nament del Registre Civil de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat), insta el Departament de Justícia a cobrir les 
baixes de personal que s’hi produeixin, quan detecti que 
tenen una incidència reiterada en el funcionament, nome-
nant temporalment personal de reforç, sempre que això 
no contravingui les limitacions en la contractació de per-
sonal acordades pel Govern.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 472/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres del nou equi-
pament educatiu de la Ràpita
Tram. 250-00678/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 16, 01.03.2012, DSPC-C 248

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda l’1 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’inici de les obres del nou equi-
pament educatiu de la Ràpita (tram. 250-00678/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
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) Executar immediatament i sense retards l’inici de les 
obres del nou equipament educatiu de la Ràpita (Mont-
sià), i agilitar els tràmits administratius pertinents per 
tal que el nou centre educatiu sigui plenament operatiu a 
l’inici del curs 2013-2014.

b) Incloure en els propers pressupostos les partides ne-
cessàries per a la construcció del nou equipament educa-
tiu de la Ràpita.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 473/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres del nou centre 
de secundària de Sant Carles de la Ràpita
Tram. 250-00706/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 16, 01.03.2012, DSPC-C 248

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda l’1 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’inici de les obres del nou centre 
d’educació secundària de Sant Carles de la Ràpita (tram. 
250-00706/09), 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. 38815).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les 
obres del nou centre de secundària de Sant Carles de la 
Ràpita (Montsià), sia les del projecte inicial com a institut 
escola o les del nou projecte reformulat d’institut, per tal 
que el centre pugui funcionar el curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 474/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de l’Escola Àngel Gui-
merà de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00743/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 16, 01.03.2012, DSPC-C 248

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda l’1 de març de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Àn-
gel Guimerà de Sant Andreu de la Barca (tram. 250-
000743/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 41660).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar d’una 
manera immediata l’execució de les obres d’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca 
(Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 475/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de l’institut de 
Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 16, 01.03.2012, DSPC-C 248

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda l’1 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de l’institut de 
Sant Vicenç de Montalt (tram. 250-00739/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 41659).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
d’una manera immediata l’institut de Sant Vicenç de 
Montalt (Maresme).

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 9

Resolució 489/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la Proposta de reglament del 
Consell de la Unió Europea pel qual s’aprova 
l’Estatut de la Fundació Europea
Tram. 295-00181/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 21, 14.03.2012, DSPC-C 261

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 14 de 
març de 2012, ha estudiat el text de la Proposta de regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell pel qual s’aprova 
l’Estatut de la Fundació Europea (tram. 295-00181/09) i 
les observacions presentades.

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

El Reglament que es proposa al Consell de la Unió Euro-
pea hauria de contenir alguna referència expressa a 
l’existència d’autoritats de supervisió autònomes de ca-
ràcter regional.

Aquest és el cas de la Generalitat de Catalunya, que té 
atribuïdes, per l’ordenament constitucional i estatutari 
intern, competències exclusives sobre el règim jurídic de 
les fundacions que compleixen llurs funcions majorità-
riament a Catalunya.

Aquesta competència inclou, en tot cas:

a) La regulació de les modalitats de fundació, de la deno-
minació de les fundacions, de les finalitats i dels beneficia-
ris de la finalitat fundacional; de la capacitat per a fundar; 
dels requisits de constitució, modificació, extinció i liqui-
dació; dels estatuts; de la dotació i el règim de la fundació 
en procés de formació; del patronat i el protectorat, i del 
patrimoni i el règim econòmic i financer.

b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis 
fiscals de les fundacions que estableixi la normativa tri-
butària.

c) El Registre de fundacions.

El fet que en la Proposta de reglament no hi hagi cap re-
ferència expressa a l’existència d’autoritats de supervisió 
autònomes de caràcter regional pot afectar les competèn-
cies de la Generalitat de Catalunya en matèria de funda-
cions, en especial respecte a la inscripció i la supervisió 
de la Fundació Europea.

En tot cas s’haurien de tenir en compte mecanismes àgils 
per a facilitar i intercanviar informació en matèria de 
registre i supervisió entre aquestes autoritats autonòmi-
ques, estatals i comunitàries, i per a facilitar la coopera-
ció entre elles i amb les autoritats fiscals.

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 490/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació del Col·legi de Terapeu-
tes Ocupacionals de Catalunya
Tram. 259-00001/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 21, 14.03.2012, DSPC-C 261

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 14 de 
març de 2012, ha debatut el Projecte de decret pel qual 
es constitueix el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 
Catalunya (tram. 259-00001/09), presentat pel Govern.

Finalment, d’acord amb l’article 149 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, vist el Projecte de decret del 
Govern de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacio-
nals de Catalunya i d’acord amb el que estableix l’article 
37 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de pro-
fessions titulades i dels col·legis professionals, considera 
que en la professió de terapeuta ocupacional hi concor-
ren els requisits d’interès públic i d’especial rellevància 
social que es requereixen per a la creació d’un col·legi 
professional.

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

1.15. MOCIONS

Moció 78/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures contra la violència mas-
clista i les polítiques d’igualtat
Tram. 302-00109/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 26, 15.03.2012, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques amb relació a la dona (tram. 302-
00109/09), presentada per la diputada Carme Capdevila i 
Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56371), pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va (reg. 56384), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 56556) i pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 56563).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar-li un informe del Gabinet d’anàlisi dels ca-
sos d’homicidi per violència masclista i el programa per 
a una intervenció integral contra la violència masclista.

b) Emprendre, tal com és previst, noves mesures de difu-
sió de la línia d’atenció a les dones –900 900 120– i con-
tinuar desplegant la Xarxa d’atenció i recuperació inte-
gral per a les dones en situacions de violència masclista, 
en col·laboració amb les administracions locals i amb els 
òrgans consultius de la Generalitat i els òrgans de partici-
pació que estableix la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, en l’article 
64, per tal que totes les dones que ho necessitin tinguin 
facilitats per a accedir-hi.

c) Presentar-li dins el 2012 un calendari que inclogui 
campanyes de sensibilització en la prevenció de relacions 
abusives en l’àmbit de la parella i formació específica per 
a professionals de la salut i de l’ensenyament.

d) Impulsar, en el marc del Pacte nacional per a la inclu-
sió social i l’eradicació de la pobresa, mesures destinades 
a combatre la pobresa i l’exclusió social per a dones en si-
tuació de precarietat econòmica i atur de llarga durada o 
en situació de vulnerabilitat, amb llurs fills, per a actuar 
sobre les causes de la feminització de la pobresa.

e) Incentivar les empreses que implantin plans d’igual-
tat i bones practiques en matèria de conciliació de la vi-
da personal, familiar i laboral, i denegar ajuts, beques o 
subvencions a les empreses i entitats que tinguin o tolerin 
practiques laborals considerades discriminatòries per raó 
de sexe.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

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

Moció 79/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la seguretat al món rural
Tram. 302-00113/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 26, 15.03.2012, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la seguretat del món rural (tram. 302-00113/09), 
presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 48880), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i  

Alternativa (reg. 50946), pel Grup Parlamentari Socialis-
ta (reg. 56372), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56560) i pel Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència (reg. 56566).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar davant la Comissió d’Interior del Parlament 
un informe d’avaluació del primer any d’aplicació del 
programa operatiu específic «Món rural». L’informe hau-
rà d’indicar, entre altres aspectes, d’una banda els delic-
tes i faltes comesos en l’àmbit rural durant l’any 2011, 
desglossats per tipus delictiu, regions policials i àrees 
bàsiques policials, amb una atenció especial en les ex-
plotacions agropecuàries, i d’altra banda els efectius i els 
recursos materials destinats a l’àmbit rural, detallant-ne 
l’organització i els protocols d’actuació (patrulles especí-
fiques, agents provinents de la vint-i-quatrena promoció 
del Cos de Mossos d’Esquadra, actuacions dels agents 
rurals, actuacions de la seguretat privada, hores de servei 
destinades, etc.).

b) Desenvolupar plenament el programa operatiu espe-
cífic «Món rural» i, en virtut de l’informe d’avaluació 
del programa, incorporar-hi, en el cas que siguin neces-
sàries, les mesures de reforç adequades per a assolir els 
objectius que el programa defineix.

c) Avaluar i millorar els recursos humans i materials, els 
serveis policials i els plans operatius dels Mossos d’Es-
quadra per a garantir la seguretat en l’àmbit rural, i de-
finir el nombre d’agents que s’hi destinaran provinents 
de la vint-i-cinquena promoció dels Mossos d’Esquadra, 
l’octubre del 2012.

d) Definir les regions policials on és necessària la creació 
d’una unitat específica per a lluitar contra la delinqüèn-
cia en l’àmbit rural, dins el programa operatiu específic 
«Món rural».

e) Definir i establir un calendari de planificació de subco-
missaries en les àrees bàsiques policials de l’àmbit rural 
que ho requereixin.

f) Avaluar i millorar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb els ciutadans 
per a contribuir a millorar la seguretat en l’àmbit rural.

g) Participar, quan hi sigui convidat, en les juntes locals 
de seguretat de les àrees bàsiques policials més afecta-
des pels delictes i faltes comesos en l’àmbit rural, i con-
sensuar-hi els mecanismes necessaris per a garantir la 
seguretat en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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Moció 80/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment dels drets lingüístics 
dels consumidors catalans
Tram. 302-00115/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 26, 15.03.2012, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumi-
dors catalans (tram. 302-000115/09), presentada pel di-
putat Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 56201), pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 56463), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 56561) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 56565).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Complir i fer complir la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, especialment els ar-
ticles que asseguren els drets dels consumidors a rebre 
l’etiquetatge dels productes en català.

b) Procedir, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
fer complir la Llei 22/2010 i les obligacions que compor-
ta obrint els expedients sancionadors que corresponguin 
i atenent amb diligència les denúncies presentades pels 
ciutadans per incompliments dels drets lingüístics dels 
consumidors establerts pel Codi de consum de Catalu-
nya. L’Agència Catalana del Consum ha de comunicar a 
la persona denunciant l’obertura de l’expedient correspo-
nent en el termini de tres mesos a partir de la recepció de 
la denúncia.

c) Presentar-li un informe anual sobre la situació de l’eti-
quetatge en català dels productes comercialitzats a Cata-
lunya que especifiqui els sectors d’activitat econòmica i 
n’analitzi l’evolució.

d) Donar un nou impuls a la campanya informativa adre-
çada a consumidors i a empreses remarcant especialment 
l’obligació d’etiquetar els productes comercialitzats a Ca-
talunya com a mínim en català.

2. El Parlament de Catalunya pren el compromís de ga-
rantir, d’una manera immediata, que els productes que es 
consumeixin al Palau del Parlament compleixin la Llei 
22/2010 i, per tant, estiguin etiquetats o tinguin les infor-
macions i instruccions com a mínim en la llengua prò-
pia de Catalunya. En aquest sentit, adreçarà una carta a 
les empreses proveïdores i concessionàries, inclosos els 

restaurants i les màquines expenedores, per donar-los un 
termini prudencial d’adaptació a la dita llei.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 81/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política energètica
Tram. 302-00114/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 26, 15.03.2012, DSPC-P 46

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política energètica (tram. 302-00114/09), presen-
tada pel diputat Antoni Fernández Teixidó, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 55735), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56373), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 56564) i pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 56567).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Avançar en el procés d’elaboració del Pla de l’energia 
i del canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, amb la fi-
nalitat que sigui sotmès al tràmit d’informació pública i 
consultes dins el termini d’un mes.

b) Comparèixer en sessió informativa davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a exposar-hi les funcions 
que desenvolupa actualment l’Institut Català d’Energia  
(ICAEN), els objectius que ha d’assolir i les actuacions 
que executa per a aplicar el Pla d’estalvi i eficiència ener-
gètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Ca-
talunya 2011-2014 dins el termini de dos mesos.

c) Impulsar el conjunt d’actuacions que siguin necessàri-
es per a executar la plataforma marina experimental cor-
responent al projecte Zèfir Test Station, de manera con-
sensuada amb el conjunt d’administracions competents i 
les administracions locals afectades.

d) Informar-lo de les actuacions que es desenvolupen per 
a fer el seguiment dels nivells de qualitat del subminis-
trament elèctric a Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 18/2008, de garantia i qualitat del subminis-
trament elèctric, dins el termini de dos mesos.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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1.20. 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

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
industrials i turístiques
Tram. 300-00132/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 15.03.2012 (DSPC-P  
46).

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat 
del sistema sanitari
Tram. 300-00133/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern 
de Catalunya
Tram. 300-00135/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P  
45).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars per 
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P 45).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 26, tinguda el 
14.03.2012 (DSPC-P 45), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma laboral
Tram. 302-00110/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 26, tin-
guda el 15.03.2012 (DSPC-P 46).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i els esce-
naris previstos per al 2012
Tram. 302-00111/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 26, tin-
guda el 15.03.2012 (DSPC-P 46).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00112/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 26, tin-
guda el 15.03.2012 (DSPC-P 46).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la repercussió del tancament de 
Spanair en les finances
Tram. 302-00116/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 26, tin-
guda el 15.03.2012 (DSPC-P 46).



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 14

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-P 45).

Retirada de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista en la sessió 
núm. 26 del Ple del Parlament, tinguda el 14.03.2012 
(DSPC-P 45).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 20.03.2012 al 26.03.2012).

Finiment del termini: 27.03.2012; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 202-00058/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56378).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 15.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2012.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56376).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 15.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2012.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56376).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 15.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2012.
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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 la l’atenció als 
adolescents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09

Esmenes presentades
Reg. 48251 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48251)

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

«Instar al Govern de la Generalitat a buscar una nova 
ubicació dintre de la Ciutat de la Justícia per atendre en 
un entorn més amable, educatiu i acollidor als adoles-
cents de protecció fins que se’ls pugui assignar el recurs 
que requereix la seva situació, sempre i quan no suposi 
una despesa econòmica ni suposi incrementar els mitjans 
personals per implementar aquesta mesura.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48225 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48225)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear un grup de treball amb participació dels 
ajuntaments afectats i de les organitzacions de persones 
usuàries per tal d’estudiar l’optimització la millora del 
servei i la utilització.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48226 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48226)

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 la tramitació de l’expedient sanciona-
dor iniciat per tal de garantir el pas públic d’accés a la 
zona de Can Rius de Sant Feliu de Guíxols.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48227 i 48388 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48227)

Apartat 1

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

«1. Estudiar fórmules per abaratir tots els bitllets del 
transport públic mitjançant la captació de patrocinis pri-
vats, la inclusió de publicitat o altres vies de finançament 
privat. Presentar aquests estudis al Parlament en un termi-
ni de 2 mesos.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48388)

Apartat 2

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

Del punt 2
«2. Acordar amb el Govern de l’Estat un nou contrac-
te programa per a l’Autoritat del Transport Metropolità 
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de Barcelona, que permeti una reducció del cost aportat 
pels usuaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48228 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48228)

Apartat 1

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

«1. Realitzar un estudi tècnic sobre la viabilitat i l’opor-
tunitat de l’aturada a l’actual estació de Viladecans de 
tots els trens de la línia R2 sud de Rodalies on es quantifi-
quin els beneficis i costos econòmics, socials i ambientals 
d’aquesta mesura, se n’objectivi la seva conveniència i es 
programi, si escau, la seva execució.»

Apartat 2

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

«2. Estudiar la freqüència idònia de servei de les línies 
de Rodalies de Catalunya que s’encaminaran per la cos-
ta i pel nou tram Castelldefels - Cornellà previst en el Pla 
d’Infraestructures ferroviàries de rodalies de Catalunya 
2008-2015 un cop s’hagin posat en servei les estacions 
d’aquesta darrera infraestructura al Baix Llobregat i al 
Garraf.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament del tram entre Masllorenç i el 
Vendrell de la carretera C-55
Tram. 250-00821/09

Esmenes presentades
Reg. 48229 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48229)

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 impulsant la millora de la carretera 
C-51 al seu pas entre Masllorenç i el Vendrell.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48230 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48230)

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 el desenvolupament del projecte per a 
la construcció del Centre Logístic Baix Penedès.»
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Proposta de resolució sobre el rebuig a la 
implantació d’un peatge com a mesura de 
finançament de la construcció de la ronda 
nord de Figueres
Tram. 250-00825/09

Esmenes presentades
Reg. 48231 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48231)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Figueres, la tramitació de la Ronda Nord de Figueres per 
tal que en el seu moment pugui ser susceptible de ser exe-
cutada amb el sistema de finançament més adient.»

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

Esmenes presentades
Reg.  4825 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 12.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48245)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»a) Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol 
o llars d’infants finançada per la Generalitat, els ajunta-
ments i les famílies, creada a partir de la Llei 18/2003, 
del 4 de juliol, de suport a les famílies, i la Llei 5/2004, 
del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.

»b) Comprometre els recursos necessaris per a garantir el 
compliment del sistema de finançament de places.

»c) Assegurar el pagament en aquest exercici pressupos-
tari de les quantitats degudes per la Generalitat als ajun-
taments corresponents al curs 2010-2011, i elaborar un 
calendari pel que fa al pagament de les quantitats corres-
ponents al curs 2011-2012, una vegada escoltada la Co-
missió Mixta Generalitat - entitats municipalistes.

»d) Comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Parlament en el termini de tres mesos per 

a informar sobre els avenços assolits en les converses en-
tre la Generalitat i els ajuntaments pel que fa al compli-
ment d’aquesta moció.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del Servei d’Informació i Orientació a les Víc-
times del Terrorisme
Tram. 250-00827/09

Esmenes presentades
Reg. 46382 i 4825 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 46382)

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

«El Parlament insta al Govern a asegurar la atención de 
calidad, específica, especializada y suficiente a las vícti-
mas del terrorismo en Catalunya, garantizando a éstos 
ciudadanos el apoyo y el reconocimiento por parte de la 
administración autonómica que en justicia merecen.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48252)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a mantenir el 
Servei especialitzat d’atenció a les víctimes de terrorisme, 
dins dels serveis d’atenció a les víctimes del delicte, com 
a punt d’informació, assessorament i atenció personalit-
zada i individualitzada i a mantenir-ne la dotació dels re-
cursos necessaris.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
presentació d’un pla d’atenció sanitària per 
al Ripollès
Tram. 250-00831/09

Esmenes presentades
Reg. 48253 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 08.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48253)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir, en el marc del Pla de Salut de la Re-
gió Sanitària de Girona, elaborat amb la participació de 
les institucions, col·legis professionals, entitats proveïdo-
res i associacions d’usuaris, el desplegament d’un model 
d’atenció sanitària més resolutiva des dels primers nivells 
assistencials a la comarca del Ripollès i al conjunt de la 
regió sanitària.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48254 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 08.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48254)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar, d’acord amb criteris científics i d’equi-
tat de resultats, la planificació dels recursos per a l’aten-
ció als infarts cardíacs.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48255 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 08.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48255)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a implantar durant aquest any 2012 a la regió 
sanitària de Girona un programa de detecció precoç del 
càncer de còlon i recte.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48232 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48232)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonifica-
cions de peatge a la barrera de Les Fonts en el marc del 
grup de Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les 
modificacions que corresponguin.»
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i sobre el 
restabliment de la bonificació del peatge de 
Mollet del Vallès per als residents que siguin 
usuaris habituals
Tram. 250-00835/09

Esmenes presentades
Reg. 48233 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48233)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonificaci-
ons de peatge a la barrera de Mollet en el marc del grup 
de Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les modi-
ficacions que corresponguin»

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

Esmenes presentades
Reg. 48234 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48234)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonifica-
cions de peatge a la barrera d’Alella en el marc del grup 
de Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les modi-
ficacions que corresponguin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48235 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48235)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur amb unes freqüèn-
cies de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població i introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir al compliment dels acords establerts en el 
Pla de transports de viatgers 2008-2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei ac-
tualment encarregat a RENFE, sia de manera directa o 
indirecta.

c) Fer que el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concertin les 
decisions sobre el futur de la línia amb les administraci-
ons locals afectades, en el marc de la comissió de segui-
ment creada expressament per a això.

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptar-los 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciutada-
nia i facilitar les interconnexions amb altres mitjans de 
transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, en-
tre altres.

e) Periodificar la modernització del conjunt de la línia i 
adquirir nous trens abans de la fi de 2013, en benefici de 
l’estalvi energètic i l’eficiència, i aplicant també un nou 
model d’explotació.

f) Impulsar nous plans de dinamització del tren en la ma-
teixa direcció que la de la campanya «El tren dels llacs», i 
també altres accions orientades a fer conèixer el patrimo-
ni natural i cultural del Pallars Jussà i la Noguera.

g) Redactar el pla de viabilitat futura de la línia i consi-
derar la possibilitat de prolongar-la per poder donar un 
servei de mobilitat millor al territori pirinenc.

h) Impulsar campanyes de promoció de l’ús del ferrocar-
ril, amb actuacions com la difusió dels horaris conjunts 
del transport públic de les comarques del Pallars i de 
Lleida i de les connexions amb altres línies de transport, 
entre altres actuacions.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció a les persones afectades 
per un infart a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09

Esmenes presentades
Reg. 48256 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 08.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48256)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar, d’acord amb criteris científics i d’equi-
tat de resultats, la planificació dels recursos per a l’aten-
ció als infarts cardíacs.»

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

Esmenes presentades
Reg. 47864 i 48257 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 08.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47864)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el funcionament el servei d’hemodinà-
mica les 24 hores del dia com a mínim a cadascun dels 
principals hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització 
pública de Tarragona, Lleida i Girona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48257)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar, d’acord amb criteris científics i d’equi-
tat de resultats, la planificació dels recursos per a l’aten-
ció als infarts cardíacs.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48414 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48414)

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

«1. La derogación de los protocolos de usos lingüísticos, 
o normas de ellos derivadas, vigentes o en uso en el De-
partamento de Justicia, que otorguen el carácter de len-
gua de uso preferente, por y ante la Administración de 
Justicia, a cualquiera de las dos lenguas oficiales en Ca-
taluña.»

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

«2. La adecuación de cualquier nuevo protocolo de usos 
lingüísticos, o normas derivadas, a los artículos 3 de la 
Constitución Española y el 6 del Estatuto de Autonomía, 
respetando los criterios de adecuación constitucional 
contenidos en la sentencia 31/2010 del Tribunal Consti-
tucional.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
G P del Partit Popular de Catalunya (3)

«3. La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente o condici-
one a los trabajadores públicos, o trabajadores laborales, 
de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de la Justicia 
sobre la utilización de cualquiera de las lenguas oficia-
les, tanto en las comunicaciones escritas como en las co-
municaciones orales, internas o externas, vinculadas a su 
responsabilidad laboral o profesional, garantizando así 
el derecho de opción lingüística de estos trabajadores, en 
tanto que ciudadanos, puesto que la obligación de dispo-
nibilidad lingüística compete a las instituciones, pero no 
a los ciudadanos que trabajan en ellas.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels trens de les lí-
nies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la 
Pobla de Segur i la combinació dels horaris 
d’aquestes línies amb els trens regionals i 
Avant a Barcelona
Tram. 250-00860/09

Esmenes presentades
Reg. 48236 i 48389 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48236)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur amb unes freqüèn-
cies de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població i introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir al compliment dels acords establerts en el 
Pla de transports de viatgers 2008-2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei ac-
tualment encarregat a RENFE, sia de manera directa o 
indirecta.

c) Fer que el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concertin les 
decisions sobre el futur de la línia amb les administraci-
ons locals afectades, en el marc de la comissió de segui-
ment creada expressament per a això.

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptar-los 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciutada-
nia i facilitar les interconnexions amb altres mitjans de 
transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, en-
tre altres.

e) Periodificar la modernització del conjunt de la línia i 
adquirir nous trens abans de la fi de 2013, en benefici de 
l’estalvi energètic i l’eficiència, i aplicant també un nou 
model d’explotació.

f) Impulsar nous plans de dinamització del tren en la ma-
teixa direcció que la de la campanya «El tren dels llacs», i 
també altres accions orientades a fer conèixer el patrimo-
ni natural i cultural del Pallars Jussà i la Noguera.

g) Redactar el pla de viabilitat futura de la línia i consi-
derar la possibilitat de prolongar-la per poder donar un 
servei de mobilitat millor al territori pirinenc.

h) Impulsar campanyes de promoció de l’ús del ferrocar-
ril, amb actuacions com la difusió dels horaris conjunts 
del transport públic de les comarques del Pallars i de 
Lleida i de les connexions amb altres línies de transport, 
entre altres actuacions.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48389)

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

«El Parlament de Catalunya ratifica la Moció 75/IX 
adoptada pel Ple del Parlament el passat 23 de febrer en 
relació al servei de ferrocarril entre Lleida - Balaguer i 
La Pobla de Segur.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48237 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48237)

Apartat 1

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

«1. Procedir, tan aviat sigui possible, a un nou sorteig que 
permeti ocupar els habitatges de protecció oficial desocu-
pats del municipi de Banyoles.»

Apartat 2

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

«2. Treballar, conjuntament amb les administracions lo-
cals, per tal d’ampliar el parc d’habitatges de protecció 
oficial a la comarca del Pla de l’Estany, sempre que la si-
tuació financera ho permeti.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, 
Balaguer i la Pobla de Segur i la implementa-
ció de mesures per a fomentar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09

Esmenes presentades
Reg. 48238 i 48390 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48238)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur amb unes freqüèn-
cies de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població i introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir al compliment dels acords establerts en el 
Pla de transports de viatgers 2008-2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei ac-
tualment encarregat a RENFE, sia de manera directa o 
indirecta.

c) Fer que el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concertin les 
decisions sobre el futur de la línia amb les administraci-
ons locals afectades, en el marc de la comissió de segui-
ment creada expressament per a això.

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptar-los 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciutada-
nia i facilitar les interconnexions amb altres mitjans de 
transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, en-
tre altres.

e) Periodificar la modernització del conjunt de la línia i 
adquirir nous trens abans de la fi de 2013, en benefici de 
l’estalvi energètic i l’eficiència, i aplicant també un nou 
model d’explotació.

f) Impulsar nous plans de dinamització del tren en la ma-
teixa direcció que la de la campanya «El tren dels llacs», i 
també altres accions orientades a fer conèixer el patrimo-
ni natural i cultural del Pallars Jussà i la Noguera.

g) Redactar el pla de viabilitat futura de la línia i consi-
derar la possibilitat de prolongar-la per poder donar un 
servei de mobilitat millor al territori pirinenc.

h) Impulsar campanyes de promoció de l’ús del ferrocar-
ril, amb actuacions com la difusió dels horaris conjunts 
del transport públic de les comarques del Pallars i de 
Lleida i de les connexions amb altres línies de transport, 
entre altres actuacions.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48390)

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

«El Parlament de Catalunya ratifica la Moció 75/IX 
adoptada pel Ple del Parlament el passat 23 de febrer en 
relació al servei de ferrocarril entre Lleida - Balaguer i 
La Pobla de Segur.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48239 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48239)

Apartat 1

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

«1. Estudiar la millora de la connectivitat nocturna entre 
Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia»

Apartat 2

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

«2.-Analitzar i debatre conjuntament amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès les mesures que ha d’inclou-
re l’oferta de transport públic a la comarca de l’Alt Pe-
nedès.»
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Consell de Ministres relatiu a 
la constitució del Consell Rector de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09

Esmenes presentades
Reg. 48240 i 48391 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48240)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Govern de l’Estat la immediata consti-
tució del Consell d’Administració del Consell Rector de 
l’Aeroport del Prat, en compliment de l’acord del Consell 
de Ministres de l’11 de novembre de 2011.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48391)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acordar amb el Govern de l’Estat la participa-
ció d’institucions públiques i privades de Catalunya en la 
gestió de l’Aeroport de Barcelona - El Prat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48246 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 12.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48246)

Apartat 2

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

«2. Potenciar que les escoles i instituts programin activi-
tats per a l’alumnat amb altes capacitats formant part de 
la seva oferta d’activitats extraescolars.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48241 i 48392 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48241)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur amb unes freqüèn-
cies de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població i introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir al compliment dels acords establerts en el 
Pla de transports de viatgers 2008-2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei ac-
tualment encarregat a RENFE, sia de manera directa o 
indirecta.

c) Fer que el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concertin les 
decisions sobre el futur de la línia amb les administraci-
ons locals afectades, en el marc de la comissió de segui-
ment creada expressament per a això.

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptar-los 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciutada-
nia i facilitar les interconnexions amb altres mitjans de 
transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, en-
tre altres.

e) Periodificar la modernització del conjunt de la línia i 
adquirir nous trens abans de la fi de 2013, en benefici de 
l’estalvi energètic i l’eficiència, i aplicant també un nou 
model d’explotació.

f) Impulsar nous plans de dinamització del tren en la ma-
teixa direcció que la de la campanya «El tren dels llacs», i 
també altres accions orientades a fer conèixer el patrimo-
ni natural i cultural del Pallars Jussà i la Noguera.

g) Redactar el pla de viabilitat futura de la línia i consi-
derar la possibilitat de prolongar-la per poder donar un 
servei de mobilitat millor al territori pirinenc.

h) Impulsar campanyes de promoció de l’ús del ferrocar-
ril, amb actuacions com la difusió dels horaris conjunts 
del transport públic de les comarques del Pallars i de 
Lleida i de les connexions amb altres línies de transport, 
entre altres actuacions.»



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 24

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48392)

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

«El Parlament de Catalunya ratifica la Moció 75/IX 
adoptada pel Ple del Parlament el passat 23 de febrer en 
relació al servei de ferrocarril entre Lleida - Balaguer i 
La Pobla de Segur.»

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

Esmenes presentades
Reg. 48224 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48224)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
tràmits per tal d’avaluar la importància del fons de l’Ar-
xiu Familiar dels Barons d’Esponellà, i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostaries, estudiar la fórmula més 
adient que permeti l’accessibilitat per part dels estudio-
sos, ja sigui a través de la donació, la cessió o la digitalit-
zació del seu fons.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49531 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49531)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar, quan la disponibilitat pressupostària ho 
permeti, les obres per a la construcció del nou CEIP Sant 
Iscle de Vidreres.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49535 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49535)

Apartat 1

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

«1. Continuar treballant en el marc de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, per tal d’avançar en els seus 
objectius.»

Apartat 2

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

«2. Estudiar la viabilitat d’elaborar una memòria trimes-
tral que es faci pública a través del web del Departament 
de Cultura, que permeti avaluar l’avenç del cinema en 
català.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49532 i 57026 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49532 i 57026)

Apartat 1

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

«1. Seguir impulsant el nou programa de prevenció contra 
la violència de gènere entre els joves.»
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Apartat 2

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

«2. Fer, tal i com ja s’ha fet i tal i com el govern té previst, 
una campanya de difusió del telèfon 900.900.120, d’aten-
ció a les dones.»

Apartat 3

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

«3. Continuar desplegant la Llei dels dret de les dones a 
eradicar la violència masclista.»

Apartat 4

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

«4. Seguir impulsant el nou pla d’atenció a les víctimes  
de violència masclista.»

Apartat 5

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«5. Seguir convocant, tal i com el Govern ja va fer el pas-
sat 31 de gener, la Comissió Nacional per a una interven-
ció Coordinada contra la Violència Masclista, i els Cir-
cuits Territorials d’aquelles zones on es produeixi la mort 
d’una dona víctima de violència masclista»

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

Esmenes presentades
Reg. 49462 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49462)

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

Al punt 1

«1. Seguir garantint, tal i com està previst, la qualitat del 
serveis d’atenció residencial i diürna per persones amb 
discapacitat, mantenint les ràtios de personal i els recur-
sos que hi destina el Departament.»

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.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49533 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió  (reg. 49533)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar tenint, com fins ara, cura i zel de no in-
corporar elements i imatges estereotipades que reprodu-
eixin els rols atribuïts en funció del sexe en tot el material 
que usa i les accions que emprèn.»



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 26

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

Esmenes presentades
Reg. 49534 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49534)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar el projecte que es presenti de recu-
peració de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, a 
col·laborar-hi d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries i valorar-ne la seva viabilitat.»

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a fer efectives les recomanacions i conclusi-
ons de l’Informe del Síndic de Greuges rela-
tiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent Per por-
tar a terme les mesures i recomanacions del Síndic de 
Greuges en el seu informe 2011com autoritat catalana de 
prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Del informe del Síndic de Greuges relatiu a les activi-
tats de l’Autoritat Catalana de prevenció de la tortura i 
d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, 
corresponent a 2011, presentat a la Comissió del Síndic 
de Greuges el passat 27 de febrer de 2012, en resulten 
un seguit de recomanacions i propostes resultants de les 
diverses visites efectuades per l’Equip de Treball del Sín-
dic, actuant en exercici de les seves funcions com a Auto-
ritat Catalana de prevenció de la tortura i d’altres tractes 
o penes cruels, inhumans o degradants a diversos cen-

tres penitenciaris a Catalunya, que correspon aplicar al 
Departament de Justícia, com a responsable dels centres 
penitenciaris, i que resulten del tot convenients, tant en 
benefici de la seguretat i tracte correcte de les persones 
privades de llibertat ja sigui en presó provisional o en 
compliment de penes, com dels propis treballadors i tre-
balladores dels diversos serveis penitenciaris.

Correspon al Parlament impulsar l’acció del govern de 
la Generalitat per tal de fer efectives les recomanacions i 
conclusions aportades pel Síndic de Greuges, en la seva 
condició d’Autoritat Catalana de prevenció de la tortura 
i d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, 
per tal que les seves recomanacions siguin útils i efecti-
ves, en la mesura que depèn directament d’aquest Parla-
ment, davant el que rendeix els seus informes.

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:

Primer. A presentar, dins el present exercici 2012, un pla 
d’actuació per la progressiva col·locació de més càmeres 
i sistemes de gravació a tots els centres penitenciaris i 
en els pavellons hospitalaris penitenciaris que depenen 
de la Generalitat de Catalunya, en que es doni prioritat 
a les cel·les destinades a fer-hi els aïllaments provisio-
nals i les immobilitzacions, i també a les habitacions o 
despatxos on actualment es practiquen els escorcolls que 
impliquen el despullament de la persona, i amb excepció 
dels lavabos, despatxos mèdics, cel·les individuals, habi-
tacions de comunicacions i despatxos per a entrevistes 
reservades amb advocats o altres professionals, amb in-
dicació dels llocs en que es prevegin instal·lar i d’un ca-
lendari per la seva total implantació.

Segon. Presentar, dins del present exercici 2012, un projec-
te legislatiu davant el Parlament, o aprovar un Decret per 
tal de regular la instal·lació de càmeres i dispositius de vide-
ovigilància als centres penitenciaris, per protegir els drets 
individuals i garantir la seguretat i la integritat de les per-
sones, tant les privades de llibertat com els professionals.

Tercer. Preveure i requerir la presència d’un advocat da-
vant del primer visionat de qualsevol vídeo susceptible 
de ser utilitzat com a prova en un procediment sanciona-
dor penitenciari, de lliure designació o bé per mitjà del 
Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària o, alternativa-
ment, del torn d’ofici d’assistència al detingut.

Quart. Adoptar les mesures necessàries per tal que tota 
imatge susceptible de ser utilitzada com a prova en un 
expedient sancionador penitenciari sigui dipositada fins 
que se’n faci el primer visionament al jutjat de guàrdia 
corresponent.

Cinquè. Adoptar les mesures necessàries, dins del pre-
sent exercici 2012, per tal que s’imprimeixi el número 
d’identitat professional del funcionari o la funcionària de 
vigilància penitenciària en totes les peces que integren 
l’uniforme o bé fer un carnet com el que porten els pro-
fessionals de tractament i l’equip de direcció penjat del 
coll.
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Sisè. Adoptar les mesures necessàries per tal que el 
temps d’estada dels interns en centres penitenciares, en 
situació d’aïllament provisional, es redueixi al màxim 
que exigeix la situació concreta i que dit internament es 
comuniqui al jutge de vigilància penitenciària al mateix 
moment que s’acordi l’adopció de la mesura.

Setè. Adoptar les mesures necessàries per tal que en el 
Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa:

a. Es recuperi per a internament de malalts procedents de 
centres penitenciaris, l’habitació del que actualment està 
destinada a ser utilitzada pels funcionaris de vigilància 
penitenciària.

b. S’habiliti una altra sala o habitació d’espera que per-
meti, en la mesura que sigui possible, no barrejar homes, 
dones i joves.

Vuitè. Adoptar les mesures necessàries per tal que en els 
diversos centres educatius de justícia juvenil, depenents 
de la Generalitat de Catalunya:

a. Es creï un cos de funcionaris amb formació específica 
en l’àmbit de la justícia juvenil i la responsabilitat penal 
dels menors, responsable de garantir la seguretat i assolir 
una convivència ordenada als centres, suprimint de for-
ma progressiva la presència de personal depenent d’em-
preses de seguretat privada.

b. Instal·lar càmeres o sistemes de gravació que permetin 
la visualització posterior de les imatges i posar-les dispo-
sició a les autoritats competents que ho requereixin, amb 
les excepcions oportunes.

Novè. Efectuar durant el present exercici 2012 els estudis 
previs i projectes necessaris, per tal que en els propers 
exercicis pressupostaris, de forma planificada:

a. Es creïn més centres de protecció de menor amb una 
acció educativa intensiva i centres terapèutics per a in-
fants i joves amb problemes de salut mental.

b. S’adeqüin els perfils dels infants i joves que ingressen 
al recurs més adequat en funció de les seves característi-
ques i necessitats.

Desè. Adoptar les mesures necessàries, per tal que, de 
forma progressiva a partir del present exercici 2012, i 
en exercicis posterior, pel que fa als centres residencials 
d’atenció a discapacitats psíquics:

a. S’ampliï l’horari d’atenció mèdica del psiquiatra a la 
unitat d’atenció de discapacitats psíquics per a infants i 
adults.

b. Es doti al centre residencial d’atenció a discapacitats 
físics d’un psiquiatra infantil que doni cobertura suficient 
als infants ingressats.

Onzè. Adoptar, el més aviat millor, les mesures neces-
sàries per tal que en l’espai de detenció de menors de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llo-
bregat, es redueixi el temps d’estada dels menors de pro-
tecció per a dur a terme la identificació i la formalització 
de les actuacions policials i judicials necessàries al mí-
nim imprescindible, i es garanteixi la completa separació 
respecte dels menors de reforma.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el traspàs a les 
comunitats autònomes de l’assignació tribu-
tària del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques destinada a finalitats 
d’interès social
Tram. 250-00987/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

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 Sentència del Tribunal Suprem de 16 de desembre de 
2011 estima el recurs interposat per la Generalitat de Ca-
talunya en relació a les Bases Reguladores que regeixen 
la concessió de subvencions a ONGs a càrrec de l’assig-
nació tributària de l’IRPF, reconeixent la capacitat auto-
nòmica sobre la gestió de la recaptació que els contri-
buents destinen de manera expressa a les organitzacions 
socials a través del seu IRPF.

En aquest sentit, el traspàs del 0.7% de l’IRPF resulta in-
ajornable no solament en termes del degut respecte a la 
sentència del Tribunal Suprem, sinó també des del punt 
de vista de respecte competencial, transparència i justícia 
en la distribució de fons a nivell territorial.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Genera-
litat de Catalunya, en el seu article 166 competències ex-
clusives en serveis socials, voluntariat, menors i promo-
ció de les famílies. Així mateix en l’article 114.2 també 
atorga competències exclusives en relació a l’especifica-
ció dels objectius als quals es destinen les subvencions 
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i tam-
bé la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la concessió.

Fins ara Catalunya ha estat la comunitat autònoma més 
perjudicada per manca de vinculació entre recaptació  
(52 milions d’euros en 2011) i assignació (29 milions 
d’euros en 2011) Per això, és de justícia procedir a la ter-
ritorialització d’aquests fons, doncs no és lògic que la 
CCAA més solidària (un 57% dels contribuents catalans 
marquen la casella del 0.7% de l’IRPF per a fins socials, 
10 punts per sobre de la resta de l’Estat) rebi 23 milions 
d’euros menys dels que la ciutadania catalana havia apor-
tat en la seva declaració de renda per a aquesta finalitat.

Catalunya conta amb més de 4.000 organitzacions so-
cials, l’any 2010 es van beneficiar de l’IRPF 1.000 pro-
jectes de 405 entitats. Amb el traspàs del 0.7% de l’IRPF 
es permetrà una major proximitat, transparència i equi-
tat en el repartiment d’aquests fons imprescindibles en-
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cara més avui dia davant el greu increment de les neces-
sitats socials.

La Sentència del Tribunal Suprem també representa una 
excel·lent notícia per a les organitzacions de caràcter me-
diambiental, que malgrat que des de l’any 2007 es re-
coneixen com beneficiàries de la casella del 0.7% se’ls 
exigeix «activitat acreditada en més d’una comunitat au-
tònoma» per a poder rebre fons. A manera d’exemple, 
aquest requisit deixa fora a les 51 fundacions de temàtica 
ambiental inscrites en el Cens de Fundacions del Depar-
tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, actives 
i amb programes que encaixen en la convocatòria.

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. Negociar en el present exercici el traspàs a les comu-
nitats autònomes de l’assignació tributària del 0.7% de 
l’IRPF destinat a altres finalitats d’interès social en allò 
referent a la convocatòria, gestió i recaptació d’aquests 
fons.

2. Implementar una campanya informativa en el marc de 
la pròxima declaració de l’IRPF per a conscienciar a la 
societat catalana alhora de marcar la casella solidària a 
favor d’altres finalitats d’interès social.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de 
construcció del perllongament de la línia 1 
del metro fins als barris de Montigalà i Llore-
da, a Badalona
Tram. 250-00988/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Caterina Mieras i Bar-
celó, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
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 Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 16 de juny de l’any 2010 el Secretari per la Mobilitat 
del Departament de Política Territorial i Obres i l’alcalde 

de Badalona varen fer la presentació del període d’infor-
mació pública del perllongament de l’L1 de Fondo fins el 
nucli urbà de Badalona.

Aquest nou tram d’1,5km de la línia tindrà dues estacions 
(Montigalà - Lloreda - Sant Crist) que donaran servei a 
prop de 7.000 viatgers diaris i aproparan el metro als bar-
ris de Montigalà, Lloreda i Sant Crist del nord de Badalo-
na. El projecte preveu la construcció d’un dipòsit de trens 
que permetran l’increment de la freqüència.

La inversió aproximada prevista és de 251 milions d’eu-
ros i un termini d’execució de dos anys i mig. En una 
segona fase es preveu fer arribar aquest nou tram fins al 
centre de Badalona.

L’actual Govern de la Generalitat no ha previst cap parti-
da per a continuar desenvolupant els treballs de perllon-
gament d’aquest línia als pressupostos per l’any 2011 ni 
per al 2012, per la qual cosa posa en evidència la manca 
de propostes estratègiques pel que fa al creixement futur 
de la xarxa de metro.

El Grup Parlamentari Socialista considera necessari fi-
nalitzar els treballs d’estudi informatiu i de redacció del 
projecte d’aquest perllongament per tal de dur a terme la 
inversió en el moment que la capacitat financera del Go-
vern de la Generalitat ho permeti.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar l’es-
tudi d’impacte ambiental i a elaborar i aprovar definitiva-
ment el projecte constructiu del perllongament de la L1 
del metro Fondo-Santa Coloma fins a Montigalà - Llore-
da (Badalona).

Palau del Parlament, 5 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Caterina 
Mieras i Barceló, diputada del GP SOC; Roberto Edgardo  
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la seguretat 
viària i l’anàlisi de l’increment de la mortalitat 
a les carreteres i sobre la millora urgent de 
la circumval·lació de la carretera N-II al pas 
per Figueres
Tram. 250-00989/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 48603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Carme Capde-
vila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
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presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La situació actual en relació a la seguretat viària és greu. 
Els últims accidents de trànsit han disparat els índexs de 
víctimes mortals a les carreteres catalanes, i ja s’ha supe-
rat en un 47,8% la xifra de morts en relació amb el mateix 
període de l’any passat (34 el 2012 i 23 el 2011).

Durant els dos primers mesos d’any, les víctimes mor-
tals s’han doblat respecte a l’any anterior (10 el 2012 i 
5 el 2011). Singularment greus han estat els accidents a 
les comarques gironines en les que fins i tot l’Alcalde de 
Figueres i Il·lustre diputat d’aquesta Cambra ha arribat a 
definir la N-II com «el corredor de la mort».

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya,

1. Acorda posar en funcionament la Comissió d’estudi de 
Seguretat Viària creada mitjançant la Resolució 110/IX 
aprovada pel Ple del Parlament el dia 1 de juny de 2011.

2. Insta al Govern de la Generalitat a fer una anàlisis de 
l’increment de mortalitat a les carreteres i remetre-la a la 
Comissió d’estudi de Seguretat Viària.

3. Insta al Govern de la Generalitat a exigir al Ministeri 
de Foment a la millora urgent de la circumval·lació al pas 
de la N-II pel municipi de Figueres.

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Oriol Amorós i March Carme Capdevila i Palau
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament continuat del servei d’he-
modinàmica als hospitals Joan XXIII de Tar-
ragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor 
Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 48688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té 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 reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El protocol del Codi Infant de Catalunya garanteix que 
davant un possible cas d’infart, el SEM posa a disposi-
ció una unitat de suport vital avançat que permet fer un 
primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma i, en 
cas de ser necessari, l’administració d’un primer tracta-
ment que permeti atendre la urgència i estabilitzar el pa-
cient.

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de 
Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona, comp-
ta amb una unitat d’hemodinàmica amb horari d’atenció 
limitat, en aquest cas de 8 h a 17 h. Més enllà d’aquest 
horari, els pacients que un cop estabilitzats requereixen 
de tractaments més complexes, com l’angioplàstia, són 
derivats a Hospitals de Barcelona, donat que el marge 
de dues hores per a la realització del cateterisme per-
met que, amb ambulàncies medicalitzades, els pacients 
siguin derivats.

Tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus de 
malalties fan convenient la revisió dels serveis disponi-
bles fora de l’àrea de Barcelona, com a mínim, a les ciu-
tats de Tarragona, Lleida i Girona.

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 garantir el funcionament el servei d’hemodinàmica 
les 24 hores del dia com a mínim a cadascun dels princi-
pals hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització públi-
ca de Tarragona, Lleida i Girona.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro al Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’execu-
ti l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09

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

Reg. 48824 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

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 
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que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació Rambla Just Oliveras, que va entrar en servei 
l’any 1987, es tracta d’una estació de gran importància, 
donat que es una de les que suporten major trànsit de vi-
atgers sent l’enllaç entre la xarxa de metro i de ferrocarril 
amb l’estació de Rodalies de Catalunya de L’Hospitalet, i  
per la seva ubicació al barri del Centre de L’Hospitalet 
on es localitzen la majoria dels edificis de les administra-
cions a la ciutat, el centre firal i comercial la Farga, així 
com l’important CAP de Rambla Just Oliveras on darre-
rament, i com efecte de les retallades a l’àmbit sanitari a 
Catalunya, s’han centralitzat i derivat serveis mèdics que 
es feien a altres CAP de la ciutat.

Els tres accessos de dita estació (un per l’avinguda de 
Can Serra, l’altre per la Rambla Just Oliveras i el dar-
rer per l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan), s’uneixen en 
un sol vestíbul, fent-se l’accés a les andanes mitjançant 
escales i escales mecàniques, dificultant l’accés a molts 
usuaris de la xarxa amb mobilitat reduïda, persones amb 
alguna discapacitat, o persones que viatgen amb cotxets 
per a criatures.

La Generalitat de Catalunya va anunciar al mes d’octubre 
de 2011, un nou impuls al pla de millora de l’accessibi-
litat per reformar 12 estacions de la xarxa ferroviària de 
Barcelona: 6 d’aquestes, actualment en execució, i 6 més 
(Clot, Verdaguer i Maragall, Poblenou, Ciutadella/Vila 
Olímpica, i Vallcarca) sobre les que s’ha demanat pro-
jecte constructiu per a millorar l’accessibilitat, que con-
sisteix fonamentalment en la instal·lació d’ascensors de 
vestíbul a carrer i de vestíbul a andana així com la realit-
zació d’encaminaments per a invidents.

Entre les estacions en projecte de millora de l’accessibili-
tat no es troben algunes de les principals estacions de la 
Linia-1, tractant-se aquestes d’importants estacions d’en-
llaç, com l’estació de Rambla Just Oliveras que enllaça la 
L-1 amb l’estació de L’Hospitalet de la xarxa ferroviària 
de Rodalies (tampoc estan incloses estacions com ara Es-
panya (L-1 i L-3) o Plaça de Sants (L-1 i L-5)).

Conscients de les dificultats i els elevats costos d’aquests 
projectes constructius, creiem necessari que es prioritzin 
les inversions en aquells projectes que repercuteixin so-
bre un major nombre d’usuaris de la xarxa, i tenint en 
compte que l’estació de Rodalies de L’Hospitalet es a 
l’actualitat un punt molt important en la configuració fer-
roviària de Barcelona, donat que és l’estació terminal de 
molts serveis de trens de Rodalies i es utilitzada diària-
ment per un gran nombre de viatgers que paren o passen 
por L’Hospitalet per enllaçar amb la xarxa de metro.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que s’inclo-
gui a l’estació de Metro de Rambla Just Oliveras (L-1), 
entre les seleccionades pels nous projectes del Pla de Mi-
llora accessibilitat a les estacions de les xarxes de Ferro-

carrils Metropolitans de Barcelona (Metro i FGC) i que 
s’executi l’obra durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 7 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 manteniment 
dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la 
Bressola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 48881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Bosch Cuenca, di-
putat 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 d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La Xarxa d’Escoles la Bressola és una entitat amb més de 
trenta anys de feina en favor de l’ensenyament i l’escola-
rització en català a la Catalunya Nord. Les principals ins-
titucions del país hi donen suport i recolzen la seva tasca 
pedagògica i lingüística, prova d’això és la Creu de Sant 
Jordi que l’any 2007 rep l’Escola Bressola.

Tanmateix, després d’onze anys de presència ininter-
rompuda d’escola catalana a l’Alta Cerdanya, l’Escola 
Bressola de Càldegues s’ha vist obligada a tancar, dei-
xant sense escolarització a vint-i-cinc alumnes degut a 
la manca d’ajuts econòmics i especialment, tal com ha 
declarat el seu director general, Joan Pere le Bihan, a les 
retallades en ajuts econòmics per part de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya lamenta el tancament de 
l’Escola Bressola de Càldegues, donada la important tas-
ca pedagògica que realitzava en favor de l’escolarització 
i la normalització lingüística del català a la Catalunya 
Nord.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir almenys els ajuts econòmics rebuts per 
a l’any 2011 per al manteniment de la xarxa escolar de 
la Bressola a la Catalunya del Nord i a comprometre’s a 
evitar el tancament de més centres de la Xarxa d’Escoles 
de la Bressola.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat ha l’establiment amb la Bressola d’un conveni 
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estable que doni seguretat de futur per al manteniment de 
la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord, 
en aplicació dels apartats 3 i 4 de l’article 18 del Títol II 
de la Llei d’Educació de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el respecte a la 
vida, la integritat física i els drets dels habi-
tants de El Regadío, a Guatemala, i del coo-
perant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

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 Cooperació 
i Solidaritat.

Exposició de motius

La comunitat internacional observa amb profunda pre-
ocupació els fets esdevinguts a les poblacions de San-
siguán, Cunén i Los Regadíos (Uspantán, Quiché) dins 
dels conflictes socioambientals generats pels projectes 
hidroelèctrics impulsats per l’empresa italiana Enel (re-
preses Palo Viejo I i II).

A l’occident de Guatemala s’han portat a terme més de 
50 consultes comunitàries que han expressat amb clare-
dat el rebuig a les activitats mineres i a la construcció 
d’hidroelèctriques. Aquestes consultes, realitzades tam-
bé als municipis esmentats més amunt, estan avalades 
per la legislació internacional en referència als drets dels 
pobles indígenes (Conveni núm. 169 de la OIT, Declara-
ció de Drets dels Pobles Indígenes de Nacions Unides).

Malgrat això, les activitats de l’empresa Enel han con-
tinuat el seu curs, acompanyades de diferents formes 
d’agressió i persecució de les persones mobilitzades en 
defensa dels recursos naturals dels seus territoris. Al no-
vembre de 2011, la comunitat El Regadío va ser atacada 
per membres de la seguretat privada de Pedro Brol, terra-
tinent beneficiari de los projectes de Enel.

Lluny de garantir la defensa dels drets de les comunitats 
indígenes i camperoles, l’Estat guatemalenc ha actuat 
exclusivament en favor dels interessos empresarials i de 
l’oligarquia local. La criminalització de la protesta social 
s’ha erigit com a única resposta, fet que es constata amb 
les declaracions del Viceministre de Governació, Julio 

Rivera Clavería, que esmenta que els habitants i les or-
ganitzacions que els donen suport «tenen vincles amb el 
contraban, el crim organitzat i el narcotràfic». Sens dub-
te, aquesta mena de discursos recorda excessivament les 
velles pràctiques governamentals del temps del conflicte 
intern, que va portar a l’assassinat i desaparició de milers 
de persones, majoritàriament indígenes, acusades falsa-
ment de pertànyer a grups subversius.

De la mateixa manera veiem amb especial preocupació 
l’assenyalament que des del Ministeri de Governació 
es fa del ciutadà Ricard Busquets, redactor del Setma-
nari de Comunicació Directa de Catalunya i reporter de 
Ràdio Premià de Mar, al qual es pretén vincular amb el 
crim organitzat i el contraban. Sense esmentar-ho, el Mi-
nisteri fa referència a Ricardo Busquets, el qual ha treba-
llat com a cooperant amb el Comité de Unidad Campesi-
na (CUC), organització legalment establerta i que forma 
part de l’associació camperola internacional Vía Campe-
sina, assumint tasques de comunicació, com són la filma-
ció amb vídeo les activitats del CUC, incloses aquelles en 
què s’han reportat actes de repressió per part de l’Estat 
guatemalenc contra les comunitats indígenes.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya exigeix que es respecti la 
vida, la integritat física i els drets dels habitants d’El Re-
gadío i del cooperant català Ricard Busquets.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè insti al Govern de Guatemala a:

a) Prioritzar, d’acord amb les exigències dels instruments 
jurídics nacionals i internacionals de drets humans, el 
dià leg i els los mecanismes de consulta per a la resolució 
dels conflictes socioambientals.

b) Reconèixer el resultat de les consultes comunitàries i 
prioritzi la defensa dels drets de la població i les comuni-
tats guatemalenques davant els de les transnacionals i els 
megaprojectes que afecten el seu territori.

c) Posar fi a la impunitat per les agressions rebudes per 
les comunitats locals en zones de conflictes socioambien-
tals, i en concret la del cooperant català Ricard Busquets.

d) Garantir, de manera íntegre i efectiva, l’acompliment 
dels drets humans a Guatemala, amb especial èmfasi a la 
feina dels defensors i defensores dels drets humans així 
com els líders socials que defensen el dret a la terra.

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el no-cessa-
ment de l’emissió de Televisió de Catalunya 
per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el ga-
rantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 49182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que es-
tableixen 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

TV3 ha anunciat que el proper 1 de maig el cessament 
de les emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya, 
que farà que es deixi de veure el canal TV3CAT a molts 
llocs del món. El TV3CAT és el canal internacional de 
Televisió de Catalunya i agrupa continguts de TV3, 33, 
K3 i 3/24.

Les emissions per satèl·lit, que es van posar en marxa el 
1997 i a través de les quals s’emetia el canal TV3CAT, 
permetien sintonitzar TV3 a Europa i a Amèrica mit-
jançant els satèl·lits Astra i Hispasat. A partir del maig 
TV3CAT només es podrà sintonitzar per internet i a les 
plataformes per cable dins de l’estat espanyol.

L’emissió de TV3CAT per satèl·lit és una eina imprescin-
dible per a la projecció exterior de Catalunya, i molt es-
pecialment una eina de contacte i informació pels milers 
de catalans i catalanes que viuen a l’exterior.

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

Proposta de resolució

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

1. Instar a la direcció de Televisió de Catalunya a rectifi-
car en la decisió de cessar l’emissió de TV3CAT per satèl-
lit el proper 1 de maig.

2. Convocar urgentment una reunió Consell de les Co-
munitats Catalanes de l’Exterior, per tal que aquest abor-
di la situació i busqui solucions duradores que garantei-
xin les emissions de TV3CAT per satèl·lit a llarg termini.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Alfons López i Tena Antoni Strubell i Trueta
Representant del SP de SI Diputat del SP de SI

Proposta de resolució sobre la reconversió 
industrial de la central tèrmica de Cercs en 
un parc d’energies renovables
Tram. 250-00995/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 49187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Exposició de motius

La central tèrmica de Cercs (Berguedà) ha format part de 
la història d’aquest municipi i del conjunt de la comarca 
durant els darrers quaranta anys. Fa més d’un any que no 
funciona, i es va tancar com a central tèrmica, per sem-
pre, el passat mes de desembre.

La central tèrmica es va inaugurar el 12 d’agost de 1971. 
Des d’aleshores, l’han gestionada unes quantes empreses, 
entre les quals hi ha Fecsa, Endesa i Enel. L’empresa ale-
manya E.ON n’és l’actual propietària des del 2008.

Amb el tancament de la central tèrmica de Cercs, el Ber-
guedà segella un segle i mig d’història d’industrialització 
basada en la mineria del carbó i l’aprofitament d’aquest 
mineral per a la producció d’energia, i també el de la for-
ça de l’aigua per fer funcionar els telers de les colònies 
fabrils de la conca del Llobregat

El 2012 l’empresa E.ON, l’ajuntament i el govern de la 
Generalitat han de donar resposta al gran interrogant so-
bre el futur d’aquestes instal·lacions propietat de la firma 
alemanya des de l’any 2008.

L’octubre passat va signar un conveni amb l’Ajuntament 
de Cercs on es comprometia a buscar activitats alternati-
ves per a aquest equipament, que podrien passar per fer-
hi una central de biomassa. Tanmateix, de moment no hi 
ha res concretat. Fonts de l’empresa han indicat que tenen 
diferents opcions damunt la taula que han d’estudiar amb 
calma abans de prendre una decisió.

El Consell Comarcal del Berguedà també ha proposat la 
creació d’un un parc de l’energia que seria l’epicentre de 
la reindustrialització verda berguedana i on també s’ofe-
riria formació en aquest àmbit. Aquesta és una les línies 
estratègiques de creixement segons el Consell Comarcal. 
Aquesta proposta va més enllà de l’àmbit estrictament lo-
cal i comarcal i per aquest motiu sembla oportú que el 
Govern de la Generalitat lideri aquest procés de recon-
versió industrial al Berguedà.

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 Genera-
litat a:

– A elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en 
el termini de tres mesos, un estudi de viabilitat sobre la 
instal·lació d’un parc d’energies renovables a Cercs (Ber-
guedà) i donar així un impuls vers l’autosuficiència ener-
gètica tant a nivell municipal, comarcal i del país.

– Liderar, conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Berguedà i l’ajuntament de Cercs, el projecte de recon-
versió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc 
d’energies renovables i un centre de difusió, investigació 
i promoció de diferents tipus d’energies renovables.

– Impulsar, en col·laboració amb l’ajuntament de Cercs, 
el Consell Comarcal, l’empresa titular de la infraestruc-
tura (E.ON), i juntament amb la participació d’instituci-
ons acadèmiques i/o científiques, ONGs i la pròpia ciuta-
dania, activitats relatives a la investigació en matèria de 
producció d’energies alternatives, utilitzant, si fos el cas, 
part de les instal·lacions industrials de referencia.

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

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 Socialista (reg. 56377).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 15.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2012.

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 Socialista (reg. 56377).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 15.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2012.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques amb relació a la 
dona
Tram. 302-00109/09

Esmenes presentades
Reg. 56371, 56384, 56556, 56563 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56371)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques amb relació a la dona (tram. 302-00109/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 6 del text de la Moció

[...]

6. Incentivar les empreses a elaborar plans d’igualtat 
d’oportunitats per promoure una nova cultura en l’or-
ganització del temps, així com denegar ajuts, beques o 
subvencions a aquelles empreses i entitats que realitzin  
o tolerin pràctiques laborals considerades discriminatò-
ries per raó de sexe.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 7 al text de la Moció

«7. Impulsar programes adreçats a l’entrada de les dones 
al mercat de treball amb especial atenció a les dones en 
situació de violència de gènere.»

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56384)

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-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques amb relació a 
la dona (tram. 302-00109/09).

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

6. Incentivar les empreses que realitzin Plans d’Igualtat i 
que realitzin bones practiques en matèria de conciliació, 
així com denegar ajuts, beques o subvencions a aquelles 
empreses i entitats que realitzin o tolerin practiques labo-
rals considerades discriminatòries per raó de sexe.

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

D’un nou punt 7

7. Desenvolupar programes de seguretat específics, diri-
gits a dones que pateixen violència masclista, deslligats 
de la resta de programes sobre la violència domèstica.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56556)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques amb relació a la dona 
(tram. 302-00109/09).

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

Al punt 1

«1. Presentar al Parlament, un informe del Gabinet 
d’Anàlisis dels darrers casos de violència masclista i, el 
programa per a una intervenció integral contra la violèn-
cia masclista.»

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

Al punt 2

«2. Emprendre, tal i com està previst, noves mesures de 
difusió de la línia d’atenció a les dones (900 900 120) i 
continuar desplegant la Xarxa d’atenció i recuperació in-
tegral per a les dones en situacions de violència masclista 
–amb col·laboració amb les administracions locals, i dels 
òrgans consultius de la Generalitat i dels òrgans de par-
ticipació que estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, al seu 
article 64, per tal que totes aquelles dones que ho neces-
sitin tinguin facilitats per accedir-hi.»

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

Al punt 3

«3. Presentar durant el 2012 un calendari de l’aplicació 
del programa que inclogui campanyes de sensibilització 
en la prevenció de relacions abusives en l’àmbit de la pa-
rella, i de la formació específica per a professionals de la 
salut i d’ensenyament.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

4. Impulsar tal i com el Govern ha manifestat, una llei 
pròpia i singular –feta d’acord amb les competències de 
l’autogovern de Catalunya– que permeti reforçar els me-
canismes i les mesures concretes per aconseguir que els 
poders públics catalans duguin a terme polítiques i actu-
acions per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
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5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

«5. Impulsar un projecte específic –en el marc del Pacte 
Nacional per la inclusió social i l’eradicació de la pobre-
sa– mesures adreçades a combatre la pobresa i l’exclusió 
social per a dones en situació de vulnerabilitat i els seus 
fills i filles.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Incentivar les empreses que realitzin bones practi-
ques en matèria de conciliació i igualtat, així com es-
tablir els mecanismes de control, fiscalització i si s’escau 
exigència de responsabilitat per les empreses que vulne-
rin les seves obligacions legals en aquesta matèria.» 

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 56563)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sonia Esplugas 
González, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques amb relació a la dona (tram. 
302-00109/09).

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

Del punt 2

«[...] amb col·laboració de les administracions locals i 
amb la participació de les associacions [...].»

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

Del punt 3

«[...] abusives en l’àmbit de la parella i la família, i de la 
formació específica per a professionals [...].»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. Impulsar polítiques que permetin reforçar els meca-
nismes i les mesures [...].»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. Incentivar les empreses que realitzin bones practi-
ques en matèria de conciliació, i dotar-les de la qualifi-
cació d’empresa familiarment responsable d’acord amb 
la Resolució 367/IX d’aquesta Cambra.»

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Sonia Esplugas González
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma laboral
Tram. 302-00110/09

Esmenes presentades
Reg. 56557, 56562 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56557)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la reforma laboral (tram. 302-00110/09).

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

Al punt 4

4. Fer totes les gestions necessàries per donar solució a la 
situació creada a l’empresa Fercable de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat), que ha estat la primera empresa a 
Catalunya on s’ha aplicat la reforma laboral aprovada pel 
R. D. Llei 3/2012.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 56562)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
reforma laboral (tram. 302-00110/09).

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

Del punt 4

«4. Fer totes les gestions necessàries per donar solució 
a la situació creada a l’empresa Fercable de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat), que ha estat la primera em-
presa a Catalunya on s’ha aplicat la reforma laboral apro-
vada pel R. D. Llei 3/2012.»

Palau del Parlament, 5 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i els esce-
naris previstos per al 2012
Tram. 302-00111/09

Esmenes presentades
Reg. 56387, 56389, 56558, 56568 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56387)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Mar-
tínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i els escenaris previstos 
per al 2012 (tram. 302-00111/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de supressió al punt 6

«No prendre cap mesura de reducció lineal de les remu-
neracions del personal al servei de la Generalitat de Ca-
talunya, aplicant, en tot cas, un esglaonament equitatiu de 
reducció que carregui la majoria de la reducció en els re-

muneracions més altes i la limiti per a les remuneracions 
més baixes.»

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

D’un nou punt

«Es convocarà en el termini màxim d’un més un ple ex-
traordinari que aprovi els elements del nou model de fi-
nançament propi per a Catalunya, a negociar amb l’es-
tat, basat en el pacte fiscal bilateral per resoldre el greu 
problema de finançament de Catalunya i el crònic i ele-
vat dèficit fiscal i doni compliment als acord de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56389)

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 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i els 
escenaris previstos per al 2012 (tram. 302-00111/09).

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

«5. Enviar al Parlament de Catalunya la nova distribució 
no lineal de la despesa no financera a càrrec de recursos 
generals (en termes SEC) per departaments, que integri el 
conjunt de mesures sobre la funció pública ja anunciades 
pel Govern.

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

6. No prendre cap mesura de reducció lineal de les remu-
neracions del personal al servei de la Generalitat de Cata-
lunya, aplicant, en tot cas, un esglaonament equitatiu de 
la reducció que carregui la majoria de la reducció en les 
remuneracions més altes i la limiti per les remuneracions 
més baixes.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt

No prendre cap mesura de reducció de les remunera-
cions del personal al servei de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56558)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació econòmica i els escenaris pre-
vistos per al 2012 (tram. 302-00111/09).

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

Al punt 1

«1. Revisar i actualitzar les dades de l’escenari macroe-
conòmic i d’evolució del PIB de Catalunya.»

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

Al punt 3

«3. Adoptar els acords de Govern corresponents per a 
l’adequació dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012, d’acord amb la previsió d’ingressos que resulti a 
càrrec dels recursos generals, en termes SEC, de l’apro-
vació dels pressupostos generals de l’Estat, i d’acord amb 
els nous objectius de dèficit per al 2012, acordats en el 
darrer Consell de Política Fiscal i Financera de març de 
2012.»

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

Al punt 4

«4. Informar al Parlament de Catalunya, dels correspo-
nents acords adoptats en relació amb les modificacions 
pressupostàries que es derivin, de la revisió dels límits de 
despesa per seccions pressupostàries, i de la revisió dels 

objectius de dèficit per al 2012, abans del 30 de juny de 
2012.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 56568)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció econòmica i els escenaris previstos per al 2012 (tram. 
302-00111/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Al punt 6, suprimir «lineal» i després de «Catalunya» 
afegir-hi «excepte les remuneracions dels càrrecs de lliu-
re designació, que es reduiran un 20%»

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00112/09

Esmenes presentades
Reg. 56202, 56559 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 56202)

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 estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la renda mínima d’inserció (tram. 302-00112/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

1. Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el 
programa a les necessitats derivades del context socio-
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econòmic actual i consensuar, abans de sis mesos, una 
nova proposta que parteixi de les conclusions del grup 
de treball de l’Acord Estratègic (2010), els dictàmens del 
CTESC i les recomanacions del grup de treball sobre la 
pobresa creat pel Departament de Benestar i Família i 
s’adeqüi a les necessitats de la lluita contra l’exclusió so-
cial i la garantia del dret subjectiu, tot abordant de forma 
especial les unitats familiars nombrosos, les dificultats 
derivades de problemes laborals i les persones amb situa-
cions de cronificació.

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

Del punt 2.d

Mesures per a la millora dels mecanismes de comunica-
ció i coordinació amb els/les treballadors/res socials, els 
ens locals i els/les usuaris/usuàries, establint un proto-
col d’informació àgil, sense missatges ambigus i de for-
ma escrita, per tal que cap modificació legal o de gestió 
generi situacions d’incertesa entre la ciutadania. Imple-
mentar un mecanisme d’actualització periòdica de la ba-
se de dades que no es basi en modificacions del sistema 
de pagament que puguin causar perjudicis als perceptors 
i perceptores.

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

Del punt 8

Impulsar, conjuntament amb els ens locals, les entitats 
socials, els agents econòmics i socials, els col·legis pro-
fessionals i els treballadors i treballadores socials, una 
campanya per «lluitar contra l’estigmatització 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 con-
cretament, dels perceptors i les perceptores de la renda 
mínima d’inserció.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 9

Reclamar al govern de l’Estat Espanyol la transferència 
dels ajuts per aturats sense subsidi (renda activa d’inser-
ció i el programa temporal per atur i inserció) per tal de 
dur a terme una gestió integral de les polítiques d’inclusió 
social i inserció laboral i evitar les situacions de burocra-
tització que afecten els ciutadans i ciutadanes.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 10

A presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe 
en el que es detalli el cost econòmic que ha representat el 

canvi en el model de pagament, el qual inclourà les des-
peses del correu certificat, la contractació d’empreses de 
treball temporal o altres costos directes i indirectes.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 11

A presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe en 
el que s’explicitin, estadísticament, els casos de frau de-
tectat (en base al marc legal anterior al Decret 384/2011, 
de 30 d’agost), desglossant els diferents supòsits i el cost 
global dels mateixos. A partir d’aleshores, aquest informe 
es presentarà amb periodicitat anual.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 12

A presentar, a través de la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima i de la Comissió de Treball del Parlament 
de Catalunya, un informe trimestral en el que es detallin 
les dades sobre els perfils sociofamiliars dels i les sol-
licitants i els perceptors de la renda mínima d’inserció, 
desglossant els motius dels casos no admesos; tot plegat, 
amb desagregació mensual i comarcal.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56559)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la renda mínima d’inserció (tram. 302-
00112/09).

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

Al punt 1

«1. Articular una Renda Mínima d’Inserció adaptada a la 
nova realitat social i econòmica que millori la seva eficà-
cia i pugui garantir la seva sostenibilitat, vinculada espe-
cialment a la inserció laboral i allunyar-la del caràcter 
assistencial.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Definir i aprovar un Pla d’acció de polítiques actives 
adreçades a les necessitats específiques de les persones 
perceptores de l’RMI que doni resposta a les necessitats 
reals del programa.

a. Ampliar el ventall de dispositius d’inserció laboral per 
a la millora del seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció 
laboral.

b. Adaptar els plans d’ocupació a les necessitats concre-
tes d’aquest col·lectiu vinculant-los a projectes que vagin 
més enllà de la seva finalització.

c. Desplegament d’una estratègia per a les empreses d’in-
serció, que permeti el seu creixement i consolidació, el 
seu redimensionament i millora de la competitivitat i efi-
ciència empresarial, per tal que reverteixi en un major 
nombre de contractes de persones destinatàries de la 
RMI i altres col·lectius d’exclusió social.

d. Impulsar mesures de foment per a la inserció laboral 
de col·lectius amb més dificultats cap a les empreses or-
dinàries, a través de programes que tinguin en conside-
ració la sensibilització d’aquestes empreses, a través de 
promoure actuacions de compromís i coresponsabilitat 
social del teixit empresarial.»

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

Al punt 3 i 7 en un únic punt 3

«3. Reubicar als perceptors de l’RMI al sistema de presta-
cions actuals, modificant si cal les normatives pertinents, 
de la forma més adaptada possible i coherent a la seva 
situació personal.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4 i 5 en un únic punt 4

«4. Presentar un Pla de gestió que comprengui les se-
güents actuacions: 

a. Aprovar un document, amb la participació i les consul-
tes de les entitats representants dels Serveis Socials i amb 
la Federació (FMC) i Associació de Municipis (ACM), 
que fixi uns criteris objectius i no discrecionals de prela-
ció per a la tramitació els casos urgents pendents d’apro-
vació.

b. Establir criteris d’entrada a l’abonament de l’RMI de 
la resta de casos pendents d’aprovació i configurar un ca-
lendari aproximatiu per la seva entrada.

c. Determinar els elements necessaris per garantir la co-
municació fluida entre la Generalitat i els professionals 

dels serveis socials de l’administració local i de les enti-
tats socials.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seguretat del món rural
Tram. 302-00113/09

Esmenes presentades
Reg. 48880, 50946, 56372, 56560, 56566 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 48880)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Carmel Mòdol i 
Bresolí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la seguretat del món rural (tram. 302-
00113/09).

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

A l’encapçalament

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a, en el termini de dos mesos:»

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

Al punt 1

«1. Presentar davant la Comissió d’Interior d’aquesta 
Cambra una avaluació del primer any d’aplicació del Pro-
grama Operatiu Específic Món Rural, tot indicant, en-
tre altres aspectes, els delictes i faltes comesos en l’àmbit 
rural durant l’any 2011 i el seu desglossament per tipus 
delictiu, Regions Policials i Àrees Bàsiques Policials, els 
efectius i recursos materials destinats amb detall de la 
seva organització i els protocols d’actuació (patrulles es-
pecífiques, agents provinents de la vint-i-quatrena pro-
moció del Cos de Mossos d’Esquadra, actuacions dels 
Agents Rurals, actuacions de la seguretat privada, les ho-
res de servei destinades, etc.).»
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6

«6. Reunir les Juntes Locals de Seguretat de les Àrees Bà-
siques Policials més afectades pels delictes i faltes come-
sos en l’àmbit rural, i consensuar-hi els mecanismes ne-
cessaris per tal de garantir la seguretat en aquest àmbit, 
preservant el monopoli públic de la seguretat.»

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50946)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la seguretat del món rural 
(tram. 302-00113/09).

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

2. Desenvolupar plenament el Programa Operatiu Espe-
cífic Món Rural i en virtut de l’avaluació del Programa 
Operatiu Específic Món Rural, incorporar en el cas que 
siguin necessàries les mesures de reforç adients per as-
solir els objectius definits en l’esmentat Programa Ope-
ratiu.

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

3 bis. Donar compliment a l’increment del nombre d’efec-
tius per 2012 compromesos pel conseller d’interior a la 
Comissió d’Interior.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

6. Definir els mecanismes de col·laboració amb els agents 
de seguretat privada i amb els ciutadans per contribuir a 
garantir la seguretat en l’àmbit rural.

6. Posar fi a les patrulles veïnals de forma immediata.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Elaborar un pla específic pels municipis de les Terres 
de Lleida més afectats pels robatoris, amb l’increment del 
nombre de patrulles dels Mossos d’Esquadra.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Garantir una coordinació permanent amb els ajunta-
ments dels municipis més afectats pels robatoris.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56372)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat del 
món rural (tram. 302-00113/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1

1. Presentar davant la Comissió d’Interior d’aquesta 
Cambra, un informe d’avaluació de l’aplicació del Pro-
grama Operatiu Específic Món Rural durant l’any 2011. 
En aquest informe es detallaran els delictes i faltes come-
sos en l’àmbit rural, fent un especial incís en les explota-
cions agro-ramaderes; els efectius, equipament i recursos 
materials destinats, així com la seva organització (patru-
lles específiques, agents provinents de la vint-i-quatrena 
promoció del Cos de Mossos d’Esquadra, actuacions dels 
Agents Rurals, patrulles conjuntes entre Agents Rurals i 
Mossos d’Esquadra, actuacions de la seguretat privada, 
les hores de servei destinades, patrulles ciutadanes, etc.).
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2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 6

6. Definir i protocol·litzar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb les anomena-
des patrulles ciutadanes per contribuir a millorar la se-
guretat en l’àmbit rural.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56560)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la seguretat del món rural (tram. 302-
00113/09).

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

Al punt 3

3. Avaluar i millorar els recursos humans i materials, els 
serveis policials iels Plans Operatius de la PG-ME per a 
garantir la seguretat en el món rural i definir el nombre 
d’agents que es destinaran provinents de la vint-i-cinque-
na promoció dels Mossos d’Esquadra.

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

Al punt 5

«5. Definir la planificació de subcomissaries en les àrees 
bàsiques policials que ho requereixin.»

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

Al punt 6

«6. Avaluar i millorar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb els ciutadans 
per contribuir a garantir la seguretat en l’àmbit rural.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 56566)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
del món rural (tram. 302-00113/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Del punt 6.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00114/09

Esmenes presentades
Reg. 50947, 55735, 56373, 56564, 56567 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50947)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica (tram. 302-00114/09).

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

Primer. A avançar en el procés d’elaboració del Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, a fi i efecte que 
el mateix sigui sotmès al tràmit d’informació pública i 
consultes dins del termini màxim d’un mes.

Segon. A dur a terme una sessió informativa davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació a fi i efecte d’exposar 
les funcions que desenvolupa actualment l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) i els objectius que aquest òrgan ha 

Fascicle segon



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 42

d’assolir, així com sobre les actuacions que ve executant 
per a l’aplicació del Pla d’estalvi i eficiència energètica 
als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 
2011-2014 dins del termini màxim de dos mesos.

Tercer. A dur a terme el conjunt d’actuacions que siguin 
necessàries per impulsar l’execució de la plataforma mari-
na experimental corresponent al «Projecte Zéfir Test Sta-
tion», de manera consensuda amb el conjunt d’administra-
cions competents.

Quart. A informar al Parlament de les actuacions que es 
venen desenvolupant per efectuar el seguiment dels ni-
vells de qualitat del subministrament elèctric a Catalunya, 
d’acord amb el que preveu la Llei 18/2008, de garantia i 
qualitat del subministrament elèctric dins del termini mà-
xim de dos mesos.»

1) El Parlament de Catalunya expressa el rebuig al RDL 
1/2012 aprovat per l’executiu central, ja que el canvi en el 
règim de retribucions a les energies renovables suposarà 
un fre extraordinari a l’impuls de les energies renovables.

2) El Parlament de Catalunya lamenta l’endarreriment 
en l’elaboració del nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020.

3) El Parlament insta el Govern a: 

a) Fer les gestions necessàries perquè el Govern espanyol 
posi fi als coneguts com a beneficis caiguts del cel, que 
obtenen els titulars de les centrals de generació elèctrica 
ja amortitzades.

b) Que el Pla de L’energia i Canvi Climàtic mantingui els 
mateixos objectius de reducció d’emissions, estalvi i per-
centatge de renovables que els que es marcaven en el pla 
anterior.

c) Presentar, en el termini d’un mes, un impost sobre la 
generació d’electricitat de l’energia d’origen nuclear.

d) Dur a terme una sessió informativa davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació a fi i efecte d’exposar les funcions 
que desenvolupa actualment l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) i els objectius que aquest òrgan ha d’assolir, així 
com sobre les actuacions que ve executant per a l’apli-
cació del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis 
i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 
dins del termini màxim de dos mesos.

e) Dur a terme el conjunt d’actuacions que siguin neces-
sàries per impulsar l’execució de la plataforma marina 
experimental corresponent al «Projecte Zéfir Test Stati-
on», de manera consensuada.

f) Informar el Parlament de les actuacions que es ve-
nen desenvolupant per efectuar el seguiment dels nivells 
de qualitat del subministrament elèctric a Catalunya, 
d’acord amb el que preveu la Llei 18/2008, de garantia i 
qualitat del subministrament elèctric dins del termini mà-
xim de dos mesos, incorporant criteris més actuals de ga-
rantia de subministrament a partir d’un model fonamen-
tat en la generació distribuïda.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 55735)

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política energètica (tram. 
302-00114/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot el punt tercer

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

A impulsar l’execució de la plataforma marina expe-
rimental corresponent al «Projecte Zéfir Test Station» 
amb el consens de les administracions locals afectades 
i plataformes en defensa del territori.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56373)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica (tram. 302-00114/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt cinquè

«Cinquè. A exigir el Govern de l’Estat la derogació del 
Decret Llei 1/2012 de 27 de gener que suspèn els pro-
cediments de pre-assignació de retribució i els incen-
tius econòmics per a noves instal·lacions de produc-
ció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts 
d’energia renovables i residus per tal com suposa un 
greu perjudici per al desenvolupament de la indústria 
catalana i la destrucció de milers de llocs de treball.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 56564)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política energètica (tram. 
302-00114/09).

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

Del tercer punt, 

«[...] amb el conjunt d’administracions competents, entre 
elles les administracions locals.»

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 56567)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la polí-
tica energètica (tram. 302-00114/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Al final del punt 3, afegir-hi «i buscant, en tot moment, 
la complicitat i inversió de la població local a l’hora 
de participar interessadament en un projecte que ha 
de poder sentir com a propi»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el garantiment dels drets lingüís-
tics dels consumidors catalans
Tram. 302-00115/09

Esmenes presentades
Reg. 56201, 56463, 56561, 56565 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56201)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el garantiment dels drets lingüístics dels 
consumidors catalans (tram. 302-00115/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a garantir els drets lingüístics dels consumidors 
catalans, fent els passos necessaris per aconseguir 
una presència efectiva i generalitzada de la llengua 
catalana en els productes i serveis que es distribuei-
xen en l’àmbit territorial de Catalunya, donant com-
pliment així a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum.

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

Del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat perquè ordeni a tots els Departaments de la Ge-
neralitat i tots els organismes que en depenen que des de 
l’1 d’abril de 2012 només comprin béns o utilitzin ser-
veis que compleixin la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 
del Codi de Consum, i en conseqüència que estiguin 
etiquetats o donin les informacions en català; i establi-
rà un termini màxim de tres mesos per tal que aquelles 
empreses que subministrin productes o proporcionin 
serveis que no disposin d’una alternativa en llengua 
catalana s’adaptin a la llei esmentada. El Govern hau-
rà d’acreditar abans del mateix termini el seu desple-
gament i els mecanismes de control de l’acompliment.
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3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presen-
tar un Informe anual al Parlament de Catalunya per tal 
d’avaluar el grau de compliment de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del codi de consum en allò que fa referèn-
cia a l’etiquetatge en català. En aquest, que es donarà 
a conèixer públicament a través del portal web de la 
Generalitat o qualsevol altre mitjà, hi haurà, com a 
mínim, les empreses i/o productes que vagin incorpo-
rant la llengua catalana, així com informació estadís-
tica sobre el pes del català en els diferents sectors.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a iniciar 
una campanya informativa adreçada a consumidors i a 
empreses per donar a conèixer els requisits lingüístics 
que estableix la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya. En el marc d’aquesta campa-
nya, es trametrà una carta, signada pel President de 
la Generalitat, el Conseller d’Empresa i Ocupació i/o 
el de Cultura i Llengua, a totes les empreses amb seu 
social a Catalunya que etiqueten productes directes al 
consumidor, per tal d’informar-los de les obligacions 
en matèria de llengua catalana que afecten a l’etique-
tatge.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya garantirà, de forma im-
mediata, que els productes que es consumeixin a la 
cambra catalana complexin la Llei 22/2010, del Codi 
de Consum i, per tant, estiguin etiquetats o tinguin les 
informacions i/o instruccions, com a mínim, en la llen-
gua pròpia de Catalunya. En aquest sentit, des de la 
Mesa del Parlament s’adreçarà una carta a les empre-
ses proveïdores i concessionàries, inclosos el restau-
rant i les màquines expenedores, donant-los un termini 
màxim de tres mesos per adaptar-se a l’esmentada llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56463)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el garanti-
ment dels drets lingüístics dels consumidors catalans 
(tram. 302-00115/09).

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

De tot l’apartat 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir el punt c de la Resolució 16/IX del 
Parlament de Catalunya sobre la coordinació i l’im-
puls de la política lingüística què instava el Govern 
a presentar en el termini de 6 mesos un pla de des-
plegament i control de l’apartat dels drets lingüístics 
dels consumidors catalans. En l’esmentat Pla a més 
de fixar-se per a cada sector empresarial les mesures 
d’acompanyament i els terminis per a què adaptin a 
la normativa els continguts i/o accions objectes de la 
denúncia previ a l’apertura del corresponent expedient 
sancionador. L’Agencia Catalana de Consum comuni-
carà al denunciant l’obertura del corresponent expedi-
ent amb un període màxim de 3 mesos des de la recep-
ció de la denúncia.

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

De tot l’apartat 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir com un element de responsabilitat 
social corporativa dels Departaments de la Generali-
tat i tots els organismes que en depenen, la prioritat de 
comprar i utilitzar els bens i serveis què compleixin la 
Llei 22/2010 del Codi de Consum pel que fa al català i 
establir un termini màxim de temps per tal què els pro-
veïdors s’adaptin a la normativa, a partir del qual els 
qui no estiguin normalitzats no podran ser proveïdors 
de l’Administració catalana.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer pú-
blics els acords signats amb els diferents sectors em-
presarials mitjançant els quals es detallen els terminis 
i la forma en que aquests compliran les obligacions re-
ferides als drets lingüístics dels consumidors catalans, 
recollides a la Llei 22/2010, del Codi de Consum de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56561)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el garantiment dels drets lingüís-
tics dels consumidors catalans (tram. 302-00115/09).

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

Al punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a intro-
duir progressivament el català en la contractació pú-
blica. A fi de procedir a l’estudi del desenvolupament i 
aplicació de les clàusules lingüístiques a l’àmbit de la 
contractació pública, la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa de la Generalitat, (Departament 
d’Economia i Coneixement) té constituït i en funciona-
ment, en Grup de Treball de Clàusules Lingüístiques.»

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

Al punt 5

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
un nou impuls a la campanya informativa adreçada a 
consumidors i a empreses, fent un especial èmfasi en 
la nova obligació d’etiquetar els productes comercia-
litzats a Catalunya, com a mínim en català.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 56565)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el garantiment dels drets lingüís-
tics dels consumidors catalans (tram. 302-00115/09).

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

Dels punts 1, 2, 3, 4 i 5

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a modifi-
car la Llei 22/2012, de 20 de juliol, del Codi de Con-
sum, per a garantir la seva adequació al criteri expres-
sat a l’article 34 de l’Estatut d’Autonomia constitucio-
nal en matèria lingüística, per a les relacions privades, 
tot garantint la seguretat jurídica i el compliment de 
lleis i sentències judicials en els àmbits sota la seva 
responsabilitat.»

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

De tot el punt 6.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la repercussió del tancament de 
Spanair en les finances
Tram. 302-00116/09

Esmenes presentades
Reg. 56386 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56386)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió 
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del tancament de Spanair en les finances (tram. 302-
00116/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer la gestions necessàries al Govern de 
l’Estat per tal de fer arribar a tots els grups parlamen-
taris del Parlament de Catalunya les xifres concretes 
de la quantitat total d’ajuts públics, inversions, prés-
tecs o subvencions atorgats pel Govern de l’Estat a la 
companyia Iberia i/o als seus accionistes des de l’any 
2009.»

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

De modificació del punt 2

«El Parlament de Catalunya declara la necessitat d’in-
vestigar en seu parlamentària les interferències del 
Govern de l’Estat en el procés negociador establert en-
tre el Govern de la Generalitat i les companyies aèries 
Spanair i Qatar Airlines.»

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

D’un nou punt

«El Govern de Catalunya continuarà explorant totes 
les possibilitats i impulsarà les accions necessàries 
que contribueixin a convertir l’aeroport del Prat en un 
aeroport intercontinental de referència posant especi-
al èmfasi en propiciar acords amb companyies aèries  
que vulguin fer de Barcelona la seva principal base 
d’operacions per a generar vols intercontinentals.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Govern de Catalunya donarà suport a la recol-
locació de tots els treballadors de l’empresa Spanair i 
de les empreses que en depenien com Newco»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Govern posarà a disposició dels clients afectats 
pel tancament de l’empresa Spanair de tot l’assessora-
ment necessari en defensa dels seus drets com a con-
sumidors.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

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

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

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

Observacions formulades
Reg. 47504 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

Observacions formulades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 47504)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 181 del reglament del Parlament, presenta les obser-
vacions següents al Control del principi de subsidiarie-
tat amb relació a la Proposta de reglament del Consell 
pel qual s’aprova l’Estatut de la Fundació Europea (tram. 
295-00181/09).

Observacions

El Reglament adoptat pel Consell de la Unió Europea 
hauria de contenir alguna referència expressa a l’existèn-
cia d’autoritats de supervisió autònomes de caràcter re-
gional.

Aquest és el cas de la Generalitat de Catalunya, que té 
atribuïdes, per l’ordenament constitucional i estatutari in-
tern, competències exclusives sobre el règim jurídic de les 
fundacions que compleixen llurs funcions majoritària-
ment a Catalunya.

Aquesta competència inclou, en tot cas:
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a) La regulació de les modalitats de fundació, de la de-
nominació de les fundacions, de les finalitats i dels bene-
ficiaris de la finalitat fundacional; de la capacitat per 
a fundar; dels requisits de constitució, modificació, ex-
tinció i liquidació; dels estatuts; de la dotació i el rè-
gim de la fundació en procés de formació; del patronat i  
el protectorat, i del patrimoni i el règim econòmic i fi-
nancer.

b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis 
fiscals de les fundacions que estableixi la normativa tri-
butària.

c) El Registre de fundacions.

El fet que al Reglament no hi hagi una referència expres-
sa a l’existència d’autoritats de supervisió autònomes de 
caràcter regional, pot afectar les competències de la Ge-
neralitat en matèria de fundacions, en especial respecte 
de la inscripció i la supervisió de l’FE.

En tot cas s’haurien de tenir en compte mecanismes àgils 
per a facilitar i intercanviar informació en matèria de 
registre i supervisió entre aquestes autoritats autonòmi-
ques, estatals i comunitàries, i per a facilitar la coopera-
ció entre elles i amb les autoritats fiscals.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00031/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 14 de març de 2012, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent:

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pel diputat Josep M. Sabaté Guasch relatives a les activi-
tats professionals, laborals o empresarials que exerceix i 
als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, 
proposa al Ple la situació de compatibilitat del diputat Jo-
sep M. Sabaté Guasch (tram. 234-00031/09).

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

Declaració del Parlament de Catalunya sobre 
Síria
Tram. 401-00029/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 26, 15.03.2012, DSPC-P 46

La repressió creixent del règim sirià contra les accions de 
reclamació de llibertat i democràcia protagonitzades per 
bona part de la població, ha provocat en els darrers me-
sos milers de víctimes mortals –moltes de les quals són 
infants–, desenes de milers de ferits i detinguts als quals 
es nega el dret d’assistència o s’apliquen tortures.

L’escalada de violència inclou execucions selectives, per-
secucions de tota mena i amenaces als familiars dels qui 
gosen exercir llur dret a la llibertat d’expressió. A aques-
tes greus vulneracions dels drets humans cal afegir-hi 
l’estat d’excepció sota el qual viu la població des de fa 
més d’un any, el qual permet la impunitat de totes les 
accions violentes del règim de Bashar Al-Assad, i tam-
bé l’ús d’artilleria i d’altres armes pesants, amb les quals 
han arribat a bombardejar la ciutat de Homs, que és l’em-
blema dels moviments de defensa de la llibertat.

El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a l’actu-
ació brutal del règim sirià per a fer callar la dissidència i 



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

4.45.12. INFORMACIó 48

reclama que la Unió Europea s’hi impliqui i doni sentit al 
seu compromís amb una política euromediterrània enca-
minada a la convivència de les diverses ètnies i creences 
i a la prosperitat i la pau de tota la regió, en la línia que 
assenyala la Lliga Àrab, a la que també es demana més 
contundència i implicació.

El Parlament de Catalunya se solidaritza amb el poble si-
rià i reclama que s’aturi la violència.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Incorporació d’especialistes o tècnics

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 7 de març de 2012, atesa la proposta presentada 
per Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació 
de Municipis de Catalunya, la Comissió de Polítiques de 
Joventut, de conformitat amb la Resolució 8/IX del Par-
lament, sobre la incorporació de representants d’entitats 
i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, i l’encàrrec de la Mesa del Parla-
ment, ha designat Carlos Cabanillas Nájera membre es-
pecialista de la Comissió, en representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Incorporació d’especialistes o tècnics

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 7 de març de 2012, atesa la renúncia presenta-
da per Miguel Ángel Díaz González, portaveu de Joves 
d’Esquerra Verda - Joves amb Iniciativa, la Comissió de 
Polítiques de Joventut, de conformitat amb la Resolució 
8/IX del Parlament, sobre la incorporació de represen-
tants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la 
Comissió de Polítiques de Joventut, i l’encàrrec de la Me-
sa del Parlament, ha designat Pau Planelles Oliva mem-
bre especialista de la Comissió, en representació de Joves 
d’Esquerra Verda - Joves amb Iniciativa.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, corresponent al període del 2006 al 
2009
Tram. 290-00277/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48512 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00277/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 9/2011, 
referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 
període del 2006 al 2009.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 9/2011, referent a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, corresponent al període del 2006 
al 2009 (núm. tram. 290-00277/09), us informo del se-
güent:

Us trameto, adjunt, annex 1 i 2 on es recull, respectiva-
ment, per als anys 2006 i 2007 la situació actual de cada 
actuació, indicant el número d’expedient de subvenció, el 
beneficiari, l’actuació subvencionada, l’import de la sub-
venció, la part que s’ha de reintegrar i els corresponents 
interessos, així com la situació procedimental de cada 
expedient. En l’actualitat han estat emeses les cartes de 
pagament dels expedients l’estat dels quals es Resolt, tant 
de l’exercici 2006 com 2007. A mesura que la resta d’ex-
pedients es vagin resolent s’emetran les corresponents 
cartes de pagament.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ja aplica un 
model de gestió basat en la Directiva marc de l’aigua i en 
la normativa de transposició interna, respectant els prin-
cipis constitucionals d’eficàcia i coordinació interadmi-
nistrativa. Aquest model ha estat desenvolupat en el Pla 
de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, en 
estreta col·laboració amb les administracions locals, con-
sorcis i, pel que fa a les conques compartides, amb l’ad-
ministració de l’Estat.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
19/2011, referent al compliment del retiment 
dels comptes de les entitats de l’àmbit sani-
tari públic
Tram. 290-00281/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48691 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00281/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 19/2011, 
referent al compliment del retiment dels comptes de les 
entitats de l’àmbit sanitari públic.

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 19/2011, referent al compli-
ment del retiment dels comptes de les entitats de l’àmbit 
sanitari públic (núm. tram. 290-00281/09), us informo 
del següent: 

En relació al compliment del retiment de comptes de les 
entitats de l’àmbit sanitari públic: 

– El Departament de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya també considera molt satisfactori l’alt grau de com-
pliment de presentació de comptes de l’exercici 2009 tal 
com informa la pròpia Sindicatura de Comptes. De les 
108 entitats obligades a retre comptes, només 7 no les ha-
vien tramés quan la Sindicatura de Comptes va tancar 
el seu informe. Això suposa un grau de compliment del 
93,5%.

– El Departament de Salut desconeixia l’incompliment 
de les 7 entitats esmentades en el paràgraf anterior pe-
rò, un cop identificades en l’Informe de fiscalització 
19/2011, va contactar d’iniciativa pròpia amb els respon-
sables de totes les entitats.

– Com a resultat de la petició d’informació i de gestions 
dutes a terme des del Departament de Salut, totes les en-
titats que mancaven van acabar trametent els seus comp-
tes a la Sindicatura de Comptes. En alguns casos no va 
caldre cap gestió per part nostre ja que les entitats van 
acreditar que ja havien fet el retiment de comptes però 
amb posterioritat a que la Sindicatura de Comptes tan-
qués el seu informe i en un cas no va ser necessari l’en-
viament atès que la Sindicatura de Comptes estava por-
tant a terme una actuació de fiscalització dels comptes 
de l’entitat.

– Es va observar que els incompliments havien estat di-
versos: 

• Desconeixement de l’entitat de l’obligació de retiment 
de comptes.

• Desconeixement del circuit correcte de retiment de 
comptes.

• Entitats amb una composició de l’òrgan de govern que 
va dificultar l’aprovació i el retiment dels comptes dins 
els terminis desitjats.

A data d’avui des del Departament de Salut considerem 
resoltes les dificultats que van ocasionar tals incidències.

Pel que fa al retiment de comptes dins del termini esta-
blert de les entitats de l’àmbit sanitari públic: 

– El Departament de Salut també valora positivament 
l’augment d’entitats que havien tramés els comptes de 
l’exercici 2009 a la Sindicatura de Comptes en el termini 
establert i de la reducció a quasi la meitat de les que les 
van trametre amb posterioritat al 30 de juny. El Depar-
tament de Salut, però, el segueix considerant insuficient.

– De l’anàlisi d’aquest aspecte val a dir que la majoria de 
les entitats ens expressen les dificultats que tenen per a 
retre els seus comptes aprovats pels seus òrgans de go-
vern en el termini establert, dificultat que augmenta quan 
aquests comptes són auditats.

– Aquest extrem ha estat expressat pels màxims respon-
sables del Departament de Salut en trobades institucio-
nals amb responsables de la Sindicatura de Comptes i 
aquest últims han expressat la seva voluntat d’ajustar en 
el futur els terminis de retiment de comptes a les dinà-
miques d’aprovació de les entitats. Al marge del resultat 
final d’aquest ajustament, el Departament de Salut agra-
eix la comprensió dels responsables de la Sindicatura de 
Comptes sobre aquesta problemàtica.

Quant al compliment dels comptes a retre a la Sindica-
tura de Comptes de les entitats de l’àmbit sanitari públic, 
informar que el Departament de Salut també considera 
insuficient el baix nivell de compliment en la presentació 
de la liquidació del pressupost però vol posar en coneixe-
ment del Parlament de Catalunya els següents aspectes: 

– No totes les entitats obligades a retre comptes a la Sin-
dicatura de Comptes formen part del sector públic vin-
culat a la Generalitat de Catalunya. És segur que totes 
elles fan ús del pressupost com a eina de gestió de les 
seves entitats, però la seva elaboració i liquidació de ben 
segur no s’ajusta als paràmetres que entenem per a les en-
titats del Sector Públic. Aquesta pot ser la raó principal 
que dificulta el compliment d’aquesta obligació a algunes 
entitats.

– Per altra banda, durant els exercicis 2008 i 2009 es van 
incorporar bona part de les entitats que actualment for-
men part de les entitats vinculades al Sector Públic vin-
culat al Departament de Salut. Aquestes entitats ja pro-
venien d’una dinàmica consolidada de transparència dels 
seus comptes, de retiment de comptes als seus òrgans de 
govern, auditories externes anuals, comptabilitat finance-
ra, etc. No obstant això durant el primers anys de vincu-
lació al sector públic s’ha observat que algunes entitats 
tenien dificultats no només per a retre comptes a la Sin-
dicatura de Comptes sinó també per a elaborar els seus 
pressupostos d’acord amb les directrius de la Generalitat 
de Catalunya i per a donar compliment satisfactori a al-
tres formalitats.

– Des de l’exercici 2011 en endavant s’ha pogut obser-
var un augment important del grau de coneixement i ma-
duresa d’aquestes entitats dins del Sector Públic vinculat 
que ha afavorit la millora en la coordinació, el compli-
ment i la qualitat de la informació tramesa. Per altra ban-
da s’ha avançat molt en l’elaboració de manuals compta-
bles amb quadres d’equivalència per partides i conceptes. 
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En aquesta tasca han col·laborat els departaments d’Eco-
nomia i Coneixement i de Salut amb les pròpies entitats. 
És d’esperar que aquesta millora també es reflecteixi en 
el compliment del retiment de comptes a la Sindicatura 
de Comptes tant en la forma com en el seu contingut.

– En el cas que aquesta evolució positiva no es confirmés, 
el Departament de Salut estaria disposat a demanar a la 
Sindicatura de Comptes el llistat d’entitats que no han en-
viat la liquidació del pressupost i portar a terme actuaci-
ons individualitzades, que en el passat s’han demostrat 
molt efectives per assolir l’alt grau de compliment de re-
timent de comptes existent de les entitats de l’àmbit del 
nostre departament.

Pel que fa a la racionalització estructural i funcional del 
sector públic sanitari, des de l’inici de la present legisla-
tura, el Departament de Salut està impulsant iniciatives i 
actuacions específiques en l’àmbit de les seves competèn-
cies, dirigides a garantir la prestació i la qualitat del ser-
vei públic de salut i a millorar l’eficiència de la gestió sa-
nitària. Més concretament, les actuacions que s’han dut 
a terme, i les que estan planificades i en curs d’execució 
en l’àmbit del sector públic sanitari, tenen per objecte la 
seva racionalització estructural i funcional, d’acord amb 
el marc de les prioritats fixades pel Govern mitjançant les 
disposicions següents: 

– Acord del Govern de 3 de maig de 2011, pel qual s’apro-
va el Pla de Govern 2011-2014.

– La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i fi-
nanceres

– Acord del Govern de 2 d’agost de 2011, sobre mesures 
de racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic.

En aquest sentit, la tipologia de les actuacions es poden 
identificar en funció del grau de dificultat de la seva im-
plementació i, per tant, la capacitat per fer-les efectives 
de manera immediata o bé de planificar-les per tal que 
els objectius perseguits s’assoleixin en el curs de la le-
gislatura.

1. Simplificació dels òrgans col·legiats de governança, 

2. Reforçament de les capacitats dels òrgans uniperso-
nals de direcció 

3. Aprimament de les estructures directives i de gestió del 
sector públic assistencial

Les primeres mesures adoptades, només iniciar la legis-
latura, han anat dirigides a l’establiment de senyals que 
informin de la voluntat inequívoca del Departament de 
Salut d’introduir mecanismes que afavoreixin l’incre-
ment de l’eficàcia en les seves actuacions i l’austeritat en 
el comportament del sector públic sanitari. A aquest efec-
tes s’ha procedit a la designació de presidències de les en-
titats i dels seus òrgans rectors, que substitueixen l’au-
toritat formal que la majoria de disposicions regulado-
res fan recaure sobre el titular del Departament de Salut, 
mitjançant la fórmula de la delegació de competències,  
a favor de persones de reconegut prestigi en el sector, 
amb l’objectiu que puguin exercir el mandat de manera 
més executiva.

Simultàniament, en les entitats en la regulació de les 
quals és contempla la figura del conseller delegat, s’ha 
deixat sense efecte la referida previsió, congelant la seva 
provisió, en els casos que el càrrec estigui vacant, i de-
manant la renúncia de les persones que l’ostenten, per tal 
d’enfortir i concentrar en les direccions i gerències pro-
fessionals les facultats i les capacitats de direcció.

Per altra banda, s’ha cercat l’aprimament dels òrgans 
col·legiats de govern, deixant sense cobertura el màxim 
nombre de vocalies, per tal que –sense alterar la repre-
sentativitat dels seus membres– es dibuixin consells i òr-
gans rectors de dimensions més reduïdes que afavoreixin 
l’agilitat en la presa de decisions.

4. Reducció del sector públic sanitari

Paral·lelament a les mesures descrites, el Departament de 
Salut n’ha adoptat d’altres dirigides a donar compliment 
als compromisos fixats en el Pla de Govern 2011-2014 
que, en relació amb les mesures d’austeritat en l’admi-
nistració pública i de reducció del dèficit, preveu l’im-
puls d’un pla de reducció i concentració d’empreses, or-
ganismes i consorcis públics amb l’objectiu de reduir-ne 
un mínim del 20-25%.

Sobre aquest punt escau precisar que en la classificació 
orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011 hi consten 61 
ens i organismes del sector públic sanitari, distribuïts de 
la manera següent:

Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2011

Àmbit d’activitat EAA EDP  AEP  SM Cons. Fund.

Serveis assistencials 8 5 14 3 30

Recerca 1 15 16

Altres 4 1 1 6 1 2 15

Total 4 9 1 11 16 20 61

EAA = Entitats autònomes administratives

EDP = Ens de dret públic

AEP = Altres ens públics

SM = Societats mercantils

Cons. = Consorcis

Fund. = Fundacions
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A la vista d’aquestes magnituds i tenint en compte les 
previsions del Pla de Govern, instrumentades mitjançant 
l’Acord del Govern de 8 d’agost de 2011, sobre mesures 
de racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic, la reducció que s’ha d’operar en el curs de la 
present legislatura se situa en un mínim d’entre 12 i 15 
entitats.

En aquests moments el Departament de Salut esta im-
pulsant les mesures que han de comportar la dissolució i 
posterior liquidació, venda o fusió dels ens i organismes 
següents: 

– Consorci de Gestió Corporació Sanitària

– Transplant Services Foundation

– Consorci de Prevenció i Salut de Terrassa, SL

– Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL

– Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA

– Gesclínic, SA

– Fundació Privada de l’Hospital de Viladecans per a la 
Recerca i la Docència

Així mateix, en l’àmbit de la salut pública, en aquest mo-
ments s’està procedint a la simplificació de l’estructura 
orgànica i instrumental competent, mitjançant l’assigna-
ció de competències en la matèria a favor de la Secre-
taria d’Estratègia i Coordinació, que evita la creació de 
la secretaria sectorial prevista en l’article 14 de la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, la supressió de la Direcció Ge-
neral de Salut Pública, com a conseqüència de l’aprova-
ció dels estatuts de l’Agència de Salut Pública, mitjançant 
el Decret 366/2011, de 12 de juliol, i la dissolució, d’acord 
amb els terminis establerts, dels organismes següents: 

– Agència de Protecció de la Salut

– Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Per altra banda, l’aprovació de la Llei 11/2011, de 29 de 
desembre, de reestructuració del sector públic per agili-
tar l’activitat administrativa, ha permès que des del De-
partament de Salut s’impulsi l’aprovació dels estatuts de 
l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalu-
nya, que ha de comportar l’assumpció de les funcions i, 
en conseqüència la dissolució de la entitat autònoma ad-
ministrativa següent: 

– Institut d’Estudis de la Salut

A totes aquestes actuacions cal afegir-hi aquelles altres 
mesures que es van adoptar, abans que fossin aprovats els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, 
i que van permetre que determinades entitats ja no com-
putessin l’any passat. Concretament ens estem referint a 
la dissolució i posterior liquidació dels organismes se-
güents: 

– Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL

– Fundació Assaig per a la Recerca Sanitària

En conseqüència, totes aquestes actuacions provoquen 
que entre 2011 i 2012 es procedeixi a donar de baixa 12 
entitats dels sector públic sanitari i, per tant, l’assoliment 
dels objectius mínims marcats pel Pla de Govern que es 
veuran ampliats en els anys 2013 i 2014.

Cal cloure aquest apartat dedicat a la reducció del sector 
públic sanitari, assenyalant que tres dels ens i organis-
mes relacionats més amunt, ja no s’inclouen en la classi-
ficació orgànica i per entitats dels pressupostos del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
la qual cosa permet donar compliment a la reducció del 
10% que, exceptuant les entitats vinculades a la presta-
ció de serveis d’assistència sanitària, educació i benestar 
social, determina per a la resta del sector públic l’article 
59 de la 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i fi-
nanceres.

5. Reforçar les capacitats de gestió del sector públic de 
Salut en l’àmbit dels serveis assistencials i de la recerca 
en salut

Les primeres iniciatives dirigides en la línia indicada di-
rigides a incrementar l’eficiència del sector públic de sa-
lut vinculat s’han recollit en els articles 66, 67, 68 i 69 de 
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, sobre mesures fiscals i fi-
nanceres, en els quals es preveu l’autonomia econòmica i 
financera pel compliment de les seves finalitats del sector 
públic de recerca i de salut, adequant les seves actuaci-
ons a llurs disponibilitats pressupostàries i d’acord amb 
els objectius establertes en llurs plans estratègics, sempre 
que compleixin l’objectiu general pressupostari, entenent 
per objectiu general pressupostari la no-desviació en ne-
gatiu del resultat pressupostari previst en el pressupost de 
la Generalitat.

En la mateixa línia la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
en l’article 34.3 pel que fa a les entitats del sector públic 
de Salut vinculat de l’àmbit assistencial i en la Disposició 
addicional divuitena, pel que fa a l’àmbit de recerca, es 
preveuen exempcions al règim general aplicable a la resta 
del sector públic de la Generalitat dirigides a preservar 
l’autonomia de gestió de les referides entitats.

6. Procés de transformació del sector públic de salut

Simultàniament el darrer front impulsat amb l’objectiu 
d’escometre la racionalització estructural i funcional del 
sector públic sanitari va dirigit a la determinació d’una 
estratègia de reordenació que preveu, en una primera fase 
d’intervenció, mesures d’actuació per a enguany, i una se-
gona fase d’intervenció amb horitzó de legislatura, dife-
renciant clarament les que cal adoptar en l’àmbit dels ens 
i organismes que presten serveis assistencials d’aquelles 
que cal prendre en l’àmbit del sector públic de recerca 
en salut.

El model organitzatiu resultant que es cerca en l’àmbit 
dels serveis assistencials s’ha de fonamentar en la ver-
tebració d’estructures patrimonials i de gestió àgils i fle-
xibles que garanteixin la titularitat pública del patrimo-
ni afectat, facin viable la participació d’actors amb inte-
ressos concurrents, fomentin les economies d’escala sota 
criteris d’eficàcia, eficiència i optimització dels recursos 
disponibles, afavorint que el sector públic de caràcter as-
sistencial actuï sota els mateixos paràmetres de compor-
tament que el sector concertat.

Per la seva banda, les mesures que es volen emprendre en 
l’àmbit dels ens i organismes vinculats al sector públic de 
recerca en salut persegueixen la definició d’un model que 
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es fonamenti en criteris de racionalitat administrativa, 
generació de valor afegit, operativitat i màxima aproxi-
mació de la investigació bàsica i la clínica, a través d’es-
tructures eficients com a eines que asseguren l’increment 
del coneixement científic i tecnològic, de l’excel·lència i 
de la massa crítica de capital científic, afavorint un mapa 
d’institucions dedicades a la recerca en salut que giri en-
torn la classificació de centres CERCA del Departament 
d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 7 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 311/
IX, sobre la consolidació del pressupost del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 290-00300/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48825 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00300/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 311/IX, 
sobre la consolidació del pressupost del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

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 311/IX, sobre la consolidació 
del pressupost del Consorci per a la Normalització Lin-
güística (núm. tram. 290-00300/09), us informo del se-
güent:

El Govern, mitjançant el Departament de Cultura, tre-
balla amb l’objectiu de garantir i mantenir els recursos 
destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) que li permetin assolir els objectius i la planifi-
cació de les seves activitats. En aquest sentit, tant la Ge-
neralitat de Catalunya com els ens locals amb les seves 
aportacions han fet l’esforç en el context econòmic i fi-
nancer actual perquè el pressupost de l’any 2012 s’ajusti 
a l’execució del pressupost de l’any 2011 i d’aquesta ma-
nera es garanteixi l’activitat del Consorci en els mateixos 
termes que l’any 2011.

Pel que fa al coneixement de la llengua catalana al qual 
es refereix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i 
atenent també al Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, 
sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració 
social, en aquests moments s’estan valorant les fórmu-
les més adequades per a l’acreditació de la formació en 
llengua catalana, així com la determinació del nivell de 
coneixement exigible d’acord amb el Marc europeu co-
mú de referència del Consell d’Europa i el nombre mínim 

d’hores de formació necessàries per obtenir l’acreditació 
corresponent.

Tant la determinació del nivell de coneixements de llen-
gua com la concreció dels continguts objecte d’apre-
nentatge es fa en col·laboració amb el Departament de 
Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
el Departament de Benestar Social i Família i el d’Ense-
nyament, i tenint en compte les instruccions o recomana-
cions del Consell d’Europa i d’altres organismes d’àmbit 
europeu com l’Associació d’Avaluadors de Llengües a Eu-
ropa (ALTE), organisme en el qual participa en qualitat 
de soci la Generalitat de Catalunya, en relació amb els 
procediments de formació i qualificació de coneixements 
lingüístics per a les comunitats d’immigrants.

Finalment, s’està treballant per poder desenvolupar una 
borsa de treball pròpia. En aquest sentit, s’han mantingut 
diverses reunions entre el Comitè d’empresa del CPNL i 
el mateix CPNL.

Barcelona, 6 de març de 2012

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 312/
IX, sobre la inclusió del conjunt monumental 
del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista 
de béns susceptibles d’ésser declarats pa-
trimoni mundial
Tram. 290-00301/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48826 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00301/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 312/IX, 
sobre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d’és-
ser declarats patrimoni mundial.

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 312/IX, sobre la inclusió del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida 
en la llista de béns susceptibles d’ésser declarats patri-
moni mundial (núm. tram. 290-00301/09), us informo del 
següent:

El Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció Ge-
neral del Patrimoni Cultural, va sol·licitar, en un escrit de 
data 6 d’octubre de 2009 adreçat a la directora general 
de Belles Arts i Béns Culturals, la inclusió del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida a la llista 
indicativa del Patrimoni Mundial.

Per tal de reforçar aquesta petició, es demanarà al Con-
sorci del Turó de la Seu Vella de Lleida que completi la 
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documentació per donar més suport i fer més ferma la 
sol·licitud.

Barcelona, 6 de març de 2012

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 313/
IX, sobre la recuperació del Festival Shake-
speare de Mataró
Tram. 290-00302/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48827 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00302/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 313/IX, 
sobre la recuperació del Festival Shakespeare de Mataró.

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 313/IX, sobre la recupera-
ció del Festival Shakespeare de Mataró (núm. tram. 290-
00302/09), us informo del següent:

El Departament de Cultura, mitjançant la Direcció Gene-
ral de Promoció i Cooperació Cultural, ha rebut propos-
tes per a recuperar el Festival Shakespeare i en aquests 
moments n’està estudiant la seva viabilitat.

Barcelona, 6 de març de 2012

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 314/
IX, sobre la continuïtat i l’actualització dels 
contractes programa de l’Institut Català de 
les Dones amb els ens locals per a garantir 
el funcionament dels serveis d’atenció i in-
formació a les dones
Tram. 290-00303/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48416 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00303/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 314/IX, 
sobre la continuïtat i l’actualització dels contractes pro-
grama de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals 

per a garantir el funcionament dels serveis d’atenció i in-
formació a les dones.

Comissió Competent: Comissió d’Igualtat de les Persones

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 314/IX, sobre la continuï-
tat i l’actualització dels contractes programa de l’Institut 
Català de les Dones amb els ens locals per a garantir el 
funcionament dels serveis d’atenció i informació a les do-
nes (núm. tram. 290-00303/09), us informo que, tal i com 
preveu el Departament de Benestar Social i Família, en 
el pressupost per a aquest any 2012 es dóna continuïtat, 
s’actualitzen i es potencien els Serveis d’Atenció i Infor-
mació a les Dones (SIAD) d’àmbit municipal i comarcal.

Barcelona, 6 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
343/IX, sobre l’agilitació de les sol·licituds 
d’obertura de les noves oficines de farmàcia 
de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 290-00331/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48517 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00331/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 343/IX, 
sobre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les no-
ves oficines de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tar-
ragona 4.

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 343/IX, sobre l’agilitació de 
les sol·licituds d’obertura de les noves oficines de farmà-
cia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4 (núm. tram. 
290-00331/09), us informo que els recursos sobre auto-
ritzacions d’oficina de farmàcia a l’ABS Tarragona 4 han 
estat resolts.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació del transport sanitari urgent i pro-
gramat
Tram. 354-00148/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 45584).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
01.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el balanç del Pla d’ordenació d’urgències, 
els resultats del nou model de gestió de l’ac-
tivitat quirúrgica i el balanç del seguiment i 
la revisió de les llistes d’espera, del segon 
semestre del 2011
Tram. 354-00154/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Capdevila i Palau, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 46203).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
01.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre la situació en què quedaran els ser-
veis de rehabilitació, reinserció, formació, 
educació i assistència jurídica que es pres-
ten als centres penitenciaris com a conse-
qüència de la reducció de la jornada del per-
sonal interí
Tram. 354-00155/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47502).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 
09.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el balanç 
del compliment del mapa de les llars d’in-
fants
Tram. 354-00158/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48026).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 12.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’augment d’incendis forestals durant els 
primers mesos del 2012 i les previsions per 
a la campanya d’estiu contra els incendis fo-
restals
Tram. 354-00163/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 49397).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
14.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’existència d’un local vinculat al grup 
Militia a Barcelona
Tram. 354-00164/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 49398).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
14.03.2012.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director 
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-
pecialitzada davant la Comissió de Justí-
cia perquè expliqui la manca d’aplicació del 
dret civil català per part de jutges, advocats 
i fiscals
Tram. 356-00356/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 42809).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant 
la Comissió de Justícia perquè expliqui la 
manca d’aplicació del dret civil català per 
part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00357/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 42810).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Editors de Catalunya 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què informi sobre la problemàtica del cost 
superior dels llibres en català respecte del 
castellà
Tram. 356-00458/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 45737).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
8TV davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua perquè informi sobre l’ús del català en 
aquesta cadena
Tram. 356-00459/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 45738).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Prevenció 
i la Rehabilitació Integral de les Dependèn-
cies davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre els objectius i les actuacions de 
l’entitat en l’àmbit de les dependències
Tram. 356-00463/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 45763).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 01.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta de l’Associació de Lle-
trats per un Torn d’Ofici Digne a Catalunya 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre la situació dels serveis de justícia 
gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00468/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46305).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’un vocal de 
la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació dels serveis 
de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels ser-
veis d’orientació jurídica
Tram. 356-00469/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46306).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’un vocal de 
la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats 
de Catalunya davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació dels serveis 
de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels ser-
veis d’orientació jurídica
Tram. 356-00470/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46307).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Grup 33 davant la Comissió de Jus-
tícia perquè informin sobre les experiències 
en els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00471/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, Pere Calbó i Roca, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà 
i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Par-
lamentari Ciutadans (reg. 46364).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la part social de la Taula de Par-
ticipació Social davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre les experiències en 
els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00472/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, Pere Calbó i Roca, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà 
i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Par-
lamentari Ciutadans (reg. 46364).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la satura-
ció dels serveis d’urgències i de les mesu-
res adoptades per a fer front a l’epidèmia de 
grip
Tram. 356-00485/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47728).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 01.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora Catalana per la Pre-
venció i Denúncia de la Tortura davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre les 
seves activitats i sobre les aportacions que 
cal fer amb relació a l’Informe del Síndic de 
Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat 
Catalana de Prevenció de la Tortura corres-
ponent al 2011
Tram. 356-00522/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 48515).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Inter-SOS - Agrupació de Fami-
liars de Desapareguts davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les seves 
activitats relacionades amb persones desa-
paregudes
Tram. 356-00523/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 48516).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, representant del Grup de Treball de 
Promoció de l’Autonomia i Atenció a la De-
pendència, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè presenti l’Infor-
me de valoració del desplegament de la Llei 
39/2006, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de 
dependència a Catalunya
Tram. 356-00524/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pu-
jol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Miralles i 
Conte, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera 
i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48572).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 06.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general del Departament de Cultura i Llen-
gua davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè informi sobre les notícies aparegu-
des a la premsa amb relació a l’Associació 
Catalana de Municipis
Tram. 356-00557/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 48608).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de Ràdio i 
Televisió Espanyola a Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè expliqui la Memòria del Consell cor-
responent al 2011
Tram. 356-00558/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 48866).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 13.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Fran-
cesc Marco i Conchillo, director del Gran Te-
atre del Liceu, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, perquè expliqui la situació i els 
plans de futur del Gran Teatre del Liceu
Tram. 356-00567/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56433).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Pepe Ser-
ra Villalba, director del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua perquè expliqui la situació i els 
plans de futur del Museu
Tram. 356-00568/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56434).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Bartomeu 
Marí i Ribas, director del Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la situa-
ció i els plans de futur del Museu
Tram. 356-00569/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56435).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Amorós, director de L’Auditori, davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè expliqui 
la situació i els plans de futur de L’Auditori
Tram. 356-00570/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56436).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Dolors La-
marca, directora de la Biblioteca de Catalu-
nya, davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè expliqui la situació i els plans de fu-
tur de la Biblioteca de Catalunya
Tram. 356-00571/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56437).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Ca-
sanellas, director del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua perquè expliqui la situació i els 
plans de futur del Museu
Tram. 356-00572/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56438).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Llo-
vera i Massana, director de l’Entitat Autòno-
ma Museus d’Arqueologia, davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació i els plans de futur d’aquesta entitat 
autònoma
Tram. 356-00573/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56439).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Oller, 
director general del Palau de la Música Ca-
talana, davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua perquè expliqui la situació i els plans de 
futur del Palau de la Música Catalana
Tram. 356-00574/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 56440).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.03.2012.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió d’Interior, del 08.03.2012 (DSPC-C 257).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Pla de sa-
lut de Catalunya 2011-2015
Tram. 355-00089/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, del 08.03.2012 (DSPC-C 258).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’actualit-
zació de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració de l’Estat
Tram. 355-00100/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Economia i 
Coneixement (reg. 49425).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.03.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2011
Tram. 355-00101/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Salut (reg. 
53342).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.03.2012.

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

Compareixença de Yolanda Aixelà Cabré da-
vant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
per a informar sobre la situació de Guinea 
Equatorial
Tram. 357-00255/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, del 09.03.2012 (DSPC-C 
259).

Compareixença de Remei Sipi, presidenta 
d’E’Waiso Ipola, davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat per a informar sobre la 
situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00256/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió de Co-
operació i Solidaritat, tinguda el 09.03.2012 (DSPC-C 
259).
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Compareixença d’una representació d’Ali-
ança per la Llibertat de Veneçuela davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a informar de les activitats d’aquesta enti-
tat i de la situació de vulneració dels drets 
humans i de restricció de les llibertats i els 
drets a Veneçuela
Tram. 357-00257/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, del 09.03.2012 (DSPC-C 
259).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla general de seguretat de Catalunya 2012-
2013
Tram. 334-00057/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 48703 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
d’Interior: Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller d’Interior s’aprova la propos-
ta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla general de 
seguretat de Catalunya 2012-2013 i s’acorda presentar-lo 
al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el sis de març de dos mil dotze.

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

Acord

del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla ge-
neral de seguretat de Catalunya 2012 - 2013.

L’article 164.1.a) de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la 
Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pública 
i d’acord amb el que disposa la legislació estatal la plani-
ficació i la regulació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya i l’ordenació de les policies locals.

L’article 15 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix 
que el Govern, en l’exercici de les seves competències, a 
proposta del conseller o consellera del departament com-
petent en matèria de seguretat pública i amb el coneixe-
ment previ de la Comissió del Govern per a la Seguretat 
i del Consell de Seguretat de Catalunya, ha d’aprovar el 
Pla general de seguretat de Catalunya, que té una perio-
dicitat biennal i que ha d’integrar les previsions generals 
de riscs, actuacions i mitjans, inclosos els de seguretat 
privada, en matèria de seguretat ciutadana, emergències, 
seguretat viària i altres que afectin la convivència ciuta-
dana i la seguretat de les persones i els béns a Catalunya. 
En l’elaboració del Pla s’han de tenir en compte les reco-
manacions del Consell de Seguretat de Catalunya i s’ha 
de presentar al Parlament de Catalunya.

Aquest Pla general de seguretat de Catalunya ha d’es-
tablir les directrius i els criteris tècnics per a l’elabora-
ció dels plans locals i regionals de seguretat, a l’efecte 
d’aconseguir-ne la coordinació i la integració adequades.

De conformitat amb l’Acord de Govern de 26 de juliol 
de 2005, pel qual es constitueix la Comissió de Govern 
per la Seguretat i es designen els seus membres, aquesta 
Comissió està presidida pel president de la Generalitat i 
està integrada per totes les persones titulars dels departa-
ments que conformen el Govern de la Generalitat.

En data 2 de març de 2012 s’ha sotmès al Consell de Se-
guretat de Catalunya, per al seu coneixement, la propos-
ta de Pla general de seguretat de Catalunya 2012 - 2013.

D’acord amb l’article 4.3.f) de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalu-
nya, correspon a la persona titular del departament amb 
competència en seguretat pública elaborar i sotmetre a 
l’aprovació del Govern el Pla general de seguretat de Ca-
talunya.

Per tot l’exposat, vist pel Consell de Seguretat de Catalu-
nya, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:

1. Aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya 2012 -  
2013 que consta en l’Annex.

2. Presentar al Parlament de Catalunya el Pla general de 
seguretat de Catalunya 2012 - 2013.

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



19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

4.87.15. INFORMACIó 61

Informe sobre la situació en data del 31 de 
desembre de 2011 dels avals d’operacions 
amb venciment posterior a l’1 de gener de 
2011
Tram. 334-00058/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 48877 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 13.03.2012

A la Comissió D’economia, Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació a 31 de desembre de 2011, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 2 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 5394/2006, 
plantejada pel Jutjat de primera instància 
núm. 1 d’Arenys de Mar respecte a l’article 
43.1 de la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Co-
di de família
Tram. 382-00002/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 46722 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay 
Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodrí-
guez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pé-
rez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña 
Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados

ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5394-2006, 
planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción núm. 1 de Arenys de Mar, respecto del art. 43.1 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, 
del Código de familia, por supuesta vulneración del art. 
149.1.6 CE. Han intervenido el Abogado del Estado, el 
Abogado de la Generalitat de Cataluña y el Letrado del 
Parlamento de Cataluña, en la representación que cada 
uno ostenta, así como el Fiscal General del Estado. Ha 
sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Con fecha 17 de mayo de 2006 tuvo entrada en el Re-
gistro del Tribunal Constitucional escrito del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys  
de Mar, por medio del cual se elevó la presente cuestión de  
inconstitucionalidad. Al escrito se acompañaba, junto al 
testimonio de las actuaciones, el Auto del referido Juzga-
do, de 5 de mayo de 2006, en el que se acuerda plantear 
la posible inconstitucionalidad del art. 43.1 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Códi-
go de familia, por vulneración del art. 149.1.6 CE.

2. Los antecedentes de la cuestión son los siguientes:

a) La Procuradora de los Tribunales doña Amanda Pons, 
en representación de don Higinio Ruiz Castillo, presen-
tó demanda de divorcio contencioso, que tuvo entrada en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Arenys de Mar el 17 de noviembre de 2005. La demanda 
fue admitida por Auto de 18 de noviembre de 2005 y el 
procedimiento, con núm. 770-2005, se siguió por los trá-
mites del juicio verbal.

b) En la demanda se solicitaba la disolución del vínculo 
por divorcio, el cese de la atribución a la esposa del uso 
de la vivienda familiar y la división de la cosa común con 
el consiguiente cese en el indiviso sobre la citada vivien-
da «al amparo del art. 43 del Codi de familia de Catalun-
ya, lo que se llevará a efecto en ejecución de sentencia». 
En la contestación a la demanda, la demandada mani-
festó su conformidad con la disolución del matrimonio 
y solicitó el mantenimiento de la atribución del uso de la 
vivienda familiar; también declaró no oponerse a la divi-
sión de la cosa común siempre y cuando se mantuviera la 
atribución del uso de la vivienda familiar.

c) Por providencia de 8 de febrero de 2006, concluso el 
procedimiento y dentro del plazo para dictar Senten-
cia, el Juzgado abrió el trámite previsto en el art. 35.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
acordando dar traslado a las partes para que, con carác-
ter previo al posible planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad, fueran oídas sobre lo siguiente:  
«a) Vinculación de la norma con rango de ley cuestiona-
da en este caso el art. 43 de la Ley 9/1998 de 15 de julio 
de 1998 del Parlamento de Cataluña y la Sentencia de la 
que penden los autos; b) Posible vulneración del art. 43 
de la Ley 9/1998 de 15 de julio de 1998 del Parlamento 
de Cataluña con respecto al precepto constitucional art. 
149.1.6 CE».
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El demandante evacuó el trámite por escrito de 20 de fe-
brero de 2006, con entrada en el Juzgado el 22 del mismo 
mes, y se pronunció sobre la posible vulneración del art. 
149.1.6 CE por el precepto cuestionado en los siguientes 
términos: por una parte, argumentaba a favor de la viabi-
lidad de la norma, vista la especialidad del Derecho civil 
catalán y la economía procesal que comporta la solución 
acogida; por otra, reconocía que «puede existir técnica-
mente la vulneración denunciada». La demandada eva-
cuó el trámite por escrito de 28 de febrero de 2006, con 
entrada en el Juzgado el 2 de marzo, en el que afirmaba 
la vinculación de la norma cuestionada con la Sentencia 
pendiente y consideraba «cuando menos dudosa la ade-
cuación del art. 43 de la Ley 9/1998, aprobada por el Par-
lamento de Cataluña, a la Constitución y por tanto plau-
sible y fundamentado el sometimiento de la cuestión al 
Tribunal Constitucional», pues debería valorarse si existe 
una particularidad en el Derecho sustantivo catalán que 
justifique la necesidad de la especialidad procesal. En es-
crito de 20 de marzo de 2006, con entrada en el Juzgado 
el 21 del mismo mes, el Fiscal dio por cumplidos los re-
quisitos formales para someter la cuestión de inconstitu-
cionalidad y señaló que «pudiera haber base suficiente 
para considerar pertinente el planteamiento de la cues-
tión», sin entrar a valorar el fondo del asunto.

3. Por Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción núm. 1 de Arenys de Mar, de 5 de mayo de 2006, 
se acordó plantear a este Tribunal «la eventual contra-
dicción del art. 43.1 de la Ley 9/1998 de 15 de julio del 
Parlamento de Cataluña con relación al art. 149.1.6 de la 
Constitución Española».

a) En cuanto al juicio de relevancia, el órgano proponen-
te manifiesta que el precepto cuestionado, «citado como 
sustento de la pretensión ejercitada», presenta una vincu-
lación clara con la resolución del procedimiento en curso 
pues, si el art. 43.1 del Código de familia resultara in-
constitucional sería de aplicación la regulación prevista 
en la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que prohíbe la 
acumulación de acciones, por lo que no entraría a resolver 
sobre la acción de división de la cosa común; y, si la nor-
ma resultara constitucional, el órgano judicial sí entraría 
a conocer de la acción de división de la cosa común.

b) La eventual contradicción del art. 43.1 de la Ley 
9/1998, de 15 de julio del Parlamento de Cataluña con 
el art. 149.1.6 CE se argumenta como sigue: primero, de 
conformidad con el art. 149.1.6 CE el Estado tiene com-
petencia exclusiva sobre «legislación procesal, sin perjui-
cio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de 
las Comunidades Autónomas»; segundo, el art. 43.1 del 
Código de familia es una innovación del ordenamiento 
procesal pues permite la acumulación de la acción de di-
visión de la cosa común a la acción de disolución del ma-
trimonio y no existe conexión directa con una particu-
laridad del Derecho sustantivo catalán que justifique la 
necesidad de dicha innovación. Luego, como conclusión, 
la norma cuestionada vulnera el art. 149.1.6 CE, «no es-
tando la Comunidad Autónoma Catalana, amparada por 
la competencia que ha asumido como exclusiva ex art. 9.3 
del Estatuto de la Comunidad Autónoma Catalana apro-
bado por Ley Orgánica 4/1979 de 18 diciembre 1979, “La 
Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva so-

bre las siguientes materias: 3. Normas procesales y de 
procedimiento administrativo que se deriven de las par-
ticularidades del derecho sustantivo de Cataluña o de las 
especialidades de la organización de la Generalidad”».

c) El Auto de planteamiento desarrolla la premisa prime-
ra, esto es, el significado y alcance de la fórmula de repar-
to de competencias en la materia, conforme a la doctrina 
constitucional. En este sentido, parte de que la competen-
cia exclusiva del Estado en materia de legislación proce-
sal responde a la necesidad de salvaguardar la uniformi-
dad del Derecho procesal, que se vería quebrantada por 
la innovación jurídica procedente de la legislación auto-
nómica, y de que la distribución de competencias en la 
materia tiene dos efectos: por una parte, la reserva com-
petencial a la legislación estatal y, por otra, la limitación 
competencial a la legislación autonómica, que no puede 
reproducir con carácter general las normas procesales es-
tatales y que sólo puede innovar en materia procesal si  
se trata de necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de 
las Comunidades Autónomas. En este contexto, continúa 
el órgano proponente, se engarza y «alcanza plenitud» 
lo dispuesto por el art. 9.3 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC), en materia de competencias exclu-
sivas. Sigue el Auto de planteamiento con el análisis del 
concepto «necesarias especialidades» según la doctrina 
constitucional y destaca que serán «las que inevitable-
mente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa 
judicial, de las relaciones jurídicas sustantivas configu-
radas por la norma autonómica» y que «debe existir una 
conexión directa con las particularidades del Derecho 
sustantivo autonómico, de modo que las singularidades 
procesales vengan requeridas por dichas particularidades 
sustantivas».

d) El Auto de planteamiento explica entonces la premi-
sa segunda, esto es, que el precepto cuestionado intro-
duce una innovación procesal sin conexión directa con 
una particularidad sustantiva del Derecho catalán que la 
justifique. Para ello analiza el art. 43.1 del Código de fa-
milia dentro de los dos contextos normativos en que se 
mueve: la regulación de la Ley de enjuiciamiento civil en 
materia de acumulación de acciones y el Derecho sustan-
tivo catalán en materia de régimen económico del ma-
trimonio.

Vista la regulación de la Ley de enjuiciamiento civil, 
concluye que el art. 43.1 del Código de familia, que per-
mite la acumulación de la acción de división de la cosa 
común a la acción de disolución del matrimonio, incor-
pora una verdadera especialidad procesal frente al Dere-
cho procesal común. En efecto, el art. 753 LEC, en ge-
neral respecto de los procedimientos sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores, y el art. 770.1 LEC, en 
particular respecto de los procesos matrimoniales y de 
menores, deriva las demandas de separación y divorcio 
contenciosos al juicio verbal, el art. 438.3 LEC no admi-
te en el juicio verbal la acumulación objetiva de acciones 
y el art. 73.1.2 condiciona la acumulación de acciones a 
que las acciones acumuladas no deban, por razón de su 
materia, ventilarse en juicios de diferente tipo, lo que en 
el caso resulta de los arts. 249.2 y 251.2 y 3.6; por último, 
destaca el órgano proponente, el art. 806 LEC establece 
expresamente el procedimiento para la liquidación de re-
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gímenes matrimoniales que comportan la existencia de 
una masa común de bienes y derechos sujeta a cargas y 
obligaciones.

Y visto el Derecho sustantivo catalán en materia de ré-
gimen económico del matrimonio, concluye que la espe-
cialidad procesal incorporada por el art. 43.1 del Código 
de familia no es una especialidad necesaria derivada de 
las particularidades de aquel Derecho sustantivo. Con-
forme al Derecho civil catalán, el régimen económico 
matrimonial es el pactado por las partes y, a falta de pac-
to, el de separación de bienes. De la comparación con el 
art. 1435 del Código civil, que regula el régimen de se-
paración de bienes en el Derecho común, el órgano pro-
ponente infiere que «no se observa particularidad o es-
pecialidad que justifique la diversa regulación procesal 
contemplada en el art. 43 de la mencionada Ley 9/1998, 
de 15 de julio, esto es, no existe particularidad sustantiva 
que habilite la singularidad procesal contemplada en el 
mencionado artículo».

4. Por providencia de 24 de octubre de 2006, la Sec-
ción Cuarta del Tribunal Constitucional acordó admitir 
a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5394-
2006, tener por recibidas las actuaciones remitidas por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 
de Arenys de Mar y dar traslado de las mismas, confor-
me al art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y 
al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, 
por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal Ge-
neral del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento 
de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto 
de que en el plazo de quince días pudieran personarse 
y formular las alegaciones que estimasen convenientes. 
En la misma providencia se acordó publicar la incoación 
de la cuestión de inconstitucionalidad en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

5. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 14 de 
noviembre de 2006, el Presidente del Congreso de los Di-
putados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 
dar por personada a aquella Cámara en el procedimiento 
y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 
LOTC, con remisión a la Dirección de estudios y docu-
mentación y al departamento de asesoría jurídica de la 
Secretaría General.

6. Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitu-
cional el 15 de noviembre de 2006, el Presidente del Se-
nado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 
dar por personada a aquella Cámara en el procedimiento 
y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 
LOTC.

7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegacio-
nes, con entrada en el Registro General de este Tribunal 
el 23 de noviembre de 2006, en el que pedía la estima-
ción de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, por 
considerar que «el precepto legal cuestionado es incons-
titucional y nulo».

a) El Abogado del Estado comienza sus alegaciones re-
cordando que el art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 1979, vigente al momento de proponerse la 
cuestión de inconstitucionalidad, y el art. 130 del ahora 
vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, prevén su 

competencia para «dictar las normas procesales especí-
ficas que deriven de las particularidades del derecho sus-
tantivo de Cataluña» (art. 130 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña), y señala que la omisión en la literalidad 
de estas disposiciones del elemento esencial derivado del 
art. 149.1.6 CE, esto es, la necesidad de una norma pro-
cesal específica, «carece, sin embargo, de mayor trascen-
dencia como pone de relieve la propia doctrina constitu-
cional».

b) Invoca a continuación la doctrina constitucional en 
materia de distribución de competencias sobre legisla-
ción procesal entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas, tal y como resulta estructurada por la STC 
47/2004, de 25 de marzo, y de su aplicación al caso con-
cluye la «incuestionable» inconstitucionalidad del pre-
cepto catalán.

A la luz de la precitada Sentencia, el examen de la nor-
ma procesal autonómica pasa, en primer lugar, por deter-
minar el Derecho sustantivo autonómico en cuya virtud 
se pretende introducir la especialidad procesal. La nor-
ma controvertida, el art. 43.1 del Código de familia de 
Cataluña, es una norma asociada al régimen económi-
co matrimonial de separación de bienes, régimen general 
en Cataluña a falta de capitulaciones. En segundo lugar, 
procede señalar respecto de qué legislación procesal es-
tatal se predican las eventuales especialidades de orden 
procesal incorporadas por el legislador autonómico. En 
el caso de autos, dado que la cuantía del bien indiviso ex-
cede la señalada en el art. 249.2 LEC, la norma procesal 
estatal concernida, explica el Abogado del Estado, es el 
art. 73.1.2 LEC, que condiciona la acumulación de accio-
nes a que no deban, por razón de su materia, ventilarse en 
juicios de diferente tipo. Como es el caso: la demanda de 
divorcio se ha de seguir por los trámites del juicio verbal 
(arts. 753 y 770 LEC) y la acción de división de la cosa 
común por los del juicio ordinario (art. 249.2 en relación 
con el art. 251.2ª y 3ª.6 LEC). Señala también el Aboga-
do del Estado que la desviación de ambas regulaciones es 
muy similar si se considera la Ley de enjuiciamiento civil 
de 1881, vigente al momento de entrada en vigor del Có-
digo de familia de Cataluña.

Por último, sigue el Abogado del Estado, la doctrina 
constitucional requiere indagar si entre las peculiarida-
des del ordenamiento sustantivo de Cataluña y las sin-
gularidades procesales incorporadas por el legislador 
catalán en el precepto cuestionado, existe una conexión 
directa tal que justifique las especialidades procesales, es 
decir, que las legitime como necesarias en los términos 
de la cláusula competencial del art. 149.1.6 CE, teniendo 
presente que la necesidad a que ésta se refiere no puede 
ser entendida como absoluta. En este punto el Abogado 
del Estado pone de relieve que el régimen de separación 
de bienes «no es una peculiaridad absoluta del Derecho 
civil catalán» y que reglas como el art. 40 del Código de 
Familia catalán, que presume la proindivisión por mita-
des respecto de los bienes de titularidad dudosa, pueden 
también encontrarse en el Código civil (art. 1441) y en 
otros Derechos forales, sin que ello haya derivado, ni en 
tales territorios, ni en el régimen común, en una norma 
procesal especial como la prevista en el art. 43.1 del Có-
digo de Familia. A ello añade la propia explicación dada 
por el legislador catalán en la Exposición de Motivos de 
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la Ley 9/1998, que justifica el art 43.1 del Código de Fa-
milia catalán como «innovación interesante [...] por ra-
zones de economía procesal». Por todo lo cual, concluye 
el Abogado del Estado, «ni puede hablarse en rigor de 
particularidad o peculiaridad del derecho civil catalán 
que justifique la innovación procesal, porque la posibi-
lidad de proindivisiones entre los cónyuges puede darse 
en cualquier punto del territorio del Estado donde un ma-
trimonio se acoja a la separación de bienes; ni la razón 
para introducir la regla procesal del art. 43.1 del Código 
de Familia de Cataluña –en completa desarmonía con la 
legislación procesal que regía en 1998 y con la vigente– 
está conectada directamente con una particularidad sus-
tantiva (civil) catalana sino con la economía procesal».

8. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de ale-
gaciones, con entrada en este Tribunal el 4 de diciembre 
de 2006, en el que pedía la desestimación de la cuestión 
de inconstitucionalidad, por considerar que, primero, la 
innovación procesal del art. 43.1. del Código de familia 
tiene un «modesto alcance» y, segundo, que aun en la 
hipótesis de no valorarse así, la norma catalana puede 
explicarse constitucionalmente como una necesaria es-
pecialidad procesal derivada de las particularidades del 
Derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma.

a) Con el marco de la doctrina constitucional en la mate-
ria, según quedó resumida en la STC 47/2004, de 25 de 
marzo, el Fiscal analiza si el precepto cuestionado cons-
tituye una innovación procesal respecto de la legislación 
procesal de Derecho común. En este sentido, observa que 
la norma catalana formula la acumulación de la acción 
de división de la cosa común a las acciones personales 
de ruptura matrimonial como facultad, no como obliga-
ción, sólo para el caso de que el régimen económico ma-
trimonial sea el de separación de bienes y con un limi-
tado efecto, por cuanto la acción de división de la cosa 
común conduce a la declaración de la cosa como dividida 
pero su ejecución se difiere. Esto significa, sigue el Fis-
cal, que la liquidación de los bienes se deriva a un pro-
ceso ulterior de liquidación, en ejecución de la Sentencia 
dictada, y que la liquidación del indiviso declarado divi-
sible se realizará de conformidad con el Derecho proce-
sal común, arts. 806 y ss. LEC. En suma, la innovación 
procesal de la norma catalana se constriñe a lo siguiente: 
«permitir, no obligar, a la acumulación de dos acciones 
declarativas: ésta es, pues la diferencia con la legislación 
común ya que la descomposición entre declaración y eje-
cución en un mismo proceso (en legislación foral) o en 
dos (según la legislación común) es más artificiosa que 
real, visto además que la liquidación en el sistema de De-
recho común, es asumida por el mismo juez que conoció 
de la acción constitutiva del nuevo estado civil (art. 807 
LEC)». Por todo ello, a criterio del Fiscal, la incursión 
autonómica en el Derecho estatal es de «modesto alcan-
ce»; lo que, además, explicaría que la exposición de mo-
tivos de la Ley 9/1998, diera por justificación suficien-
te del precepto la invocación del principio de economía 
procesal, sin necesidad de otras explicaciones en clave 
competencial.

b) Pero aun en la hipótesis de que no se compartiera el 
limitado alcance de la innovación procesal de la norma 
catalana, a juicio del Fiscal, el art. 43.1 del Código de fa-
milia no sería inconstitucional pues constituye una nece-

saria especialidad procesal derivada de las particularida-
des del Derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma, 
en el entendido de que este concepto, según expresa la 
doctrina constitucional, no comporta «un juicio tan rí-
gido que imponga una conexión ineludible entre norma 
sustantiva y norma procesal». En este contexto, dice el 
Fiscal, «es lógico» prever una acumulación de acciones 
como la prevista en la norma catalana cuando el régimen 
económico matrimonial general es el de separación de 
bienes, donde el grueso de los bienes no son comparti-
dos, de forma que, para las propiedades compartidas, «si 
las hubiere», la división en el mismo proceso evita dila-
ciones y reduce gastos.

9. La Generalitat de Cataluña presentó escrito de ale-
gaciones, con entrada en el Registro del Tribunal el 30 
de noviembre de 2006, por el que solicita la desestima-
ción de la cuestión de inconstitucionalidad planteada. 
Con carácter preliminar, además de compartir el juicio 
de relevancia, el Abogado de la Generalitat señala que, 
en todo caso, se estaría planteando una cuestión de in-
constitucionalidad sobrevenida pues el precepto debatido 
fue incorporado por la Ley 9/1998, anterior a la regula-
ción procesal de la Ley de enjuiciamiento civil de 2000, 
cuya regulación es la que se toma como referencia para 
afirmar la innovación de la norma autonómica. Entrando 
en el fondo, el Abogado de la Generalitat manifestaba su 
convencimiento de que la norma debatida «resulta plena-
mente conforme con el orden de reparto competencial, 
significando una particularidad procesal de índole menor 
que responde a las características del derecho civil cata-
lán tanto en su aspecto legal como práctico».

a) El Abogado de la Generalitat empieza refiriéndose al 
contenido y sentido del precepto cuestionado. Así, re-
cuerda que el régimen de separación de bienes es uno de 
los rasgos tradicionalmente más característicos del De-
recho de familia catalán y que el art. 43 del Código de 
familia se encuentra entre las disposiciones relativas a di-
cho régimen. Señala también que el art. 43 contiene tres 
reglas distintas. Por una parte, el art. 43, apartado 1, con-
tiene dos reglas: la primera faculta a cualquiera de las 
partes a ejercer la acción de división de la cosa común 
en el proceso de disolución del vínculo matrimonial; la 
segunda es una regla de naturaleza sustantiva, que regu-
la una especificidad en cuanto a la práctica de la divi-
sión, para el caso de que haya varios bienes afectados. 
Por otra parte, el art. 43, apartado 2, recoge una tercera 
regla: cuando, según la Sentencia, proceda la división de 
la cosa común, ésta tendrá lugar en el trámite de ejecu-
ción. Sobre esta regla el Abogado de la Generalitat obser-
va que: «el hecho de que con posterioridad a la aproba-
ción de la Ley del Código de Familia de 1998 se dictara 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que contiene un 
procedimiento especial para la liquidación de cualquier 
régimen económico matrimonial que determine la exis-
tencia de una masa común de bienes y derechos (arts. 
806 a 811), puede haber contribuido a crear dudas sobre 
la interpretación que debe darse al art. 43 del Código de 
familia». En este sentido, destaca que, en supuestos como 
el del caso de autos, en el que la masa común se limita a 
la vivienda familiar, lo previsto por la norma catalana es 
«suficiente y adecuado».
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Al hilo de lo anterior, delimita el objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad. El Auto de planteamiento se refiere 
al art. 43.1 del Código de familia pero, de las dos reglas 
contenidas en este precepto, sólo la primera suscita du-
das y sólo sobre ella se argumenta en el Auto. En conse-
cuencia, el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad 
se circunscribe al párrafo primero del art. 43.1 del Códi-
go de familia de Cataluña.

El Abogado de la Generalitat sostiene que el art. 43.1 
«puede calificarse de especialidad del derecho catalán 
acorde con las reglas que regulan el régimen de separa-
ción de bienes en Cataluña, para aquellos casos en los 
que puede decirse que propiamente no se debe liquidar 
un régimen económico matrimonial sino sólo dividir al-
guna cosa en común, sin que se discuta ni la titularidad, 
ni la cuota, ni nada más». En este contexto, la regla pri-
mera contenida en el art. 43.1 constituye «una especiali-
dad procesal» dirigida a facilitar la liquidación dadas las 
circunstancias expuestas.

b) Para sustentar la corrección constitucional del precep-
to cuestionado, el Abogado de la Generalitat parte de la 
doctrina constitucional sobre el significado y alcance de 
las fórmulas de distribución de competencias en mate-
ria de legislación procesal contempladas en el art. 149.1.6 
CE y el art. 9.3 del EAC de 1979, que concreta en la STC 
47/2004, de 25 de marzo. Proyectada la precitada Sen-
tencia sobre el caso de autos el Abogado de la Generalitat 
afirma la necesidad de la especialidad procesal discutida 
e indica las particularidades de Derecho sustantivo cata-
lán que la fundan.

En cuanto a la necesidad de la especialidad procesal, el 
Abogado de la Generalitat deduce de la doctrina cons-
titucional «un cierto margen de discrecionalidad para 
formular el juicio sobre la necesidad» de la especialidad 
procesal, de suerte que «la normativa procesal autonó-
mica está suficientemente legitimada, desde una pers-
pectiva constitucional, cuando se orienta a hacer subs-
tancialmente más operativas las normas substantivas 
autonómicas que la han motivado». En este sentido, el 
Abogado de la Generalitat sostiene que la exclusión de la 
facultad abierta por el art. 43.1 del Código de familia ha-
ce más gravoso el régimen económico de separación de 
bienes; especialmente si se observa en comparación con  
el régimen de gananciales al que el Derecho procesal 
brinda una liquidación más sencilla pues la Ley de en-
juiciamiento civil articula la liquidación del régimen de 
gananciales conforme a «un procedimiento que permite 
su tramitación junto al procedimiento matrimonial prin-
cipal por el mismo juez que esté conociendo del mismo». 
Además, ha de considerarse que, al momento de entra-
da en vigor de la Ley 9/1998, se admitía la liquidación 
del régimen de gananciales en la resolución que declara-
ba la disolución del matrimonio, o en ejecución de sen-
tencia, sin necesidad de acudir al declarativo; soluciones 
que, dice el Abogado de la Generalitat, no se admitían 
para la liquidación del régimen de separación de bienes. 
En consecuencia, la previsión del art. 43.1 «puede y debe 
entenderse como necesaria para preservar y proteger el 
régimen catalán de separación de bienes» porque «nació 
para responder a una situación especial, muy frecuente 
en Cataluña, que es consecuencia de la coexistencia del 
régimen de separación de bienes propio de Cataluña y de 

la realidad social, consistente en la existencia de algún 
bien en común, dentro de dicho régimen matrimonial» 
y porque compensa el agravio comparativo respecto del 
trato procesal dispensado a la liquidación del régimen de 
gananciales.

Respecto a las particularidades sustantivas que justifican 
la especialidad procesal, el Abogado de la Generalitat 
pone de relieve que, de conformidad con la STC 47/2004, 
«pueden derivarse de características de hecho, empíri-
cas, de la realidad social que toma en consideración el 
legislador autonómico», lo que le lleva a defender el pre-
cepto debatido a partir de la práctica social actual que ha 
derivado en que, si bien el régimen económico matrimo-
nial general en Cataluña es el de separación de bienes, es 
sumamente frecuente la adquisición en pro indiviso de la 
vivienda familiar.

c) La respuesta del Derecho común para la situación jurí-
dica que viene a resolver la regla primera del art. 43.1 del 
Código de familia de Cataluña abunda en su calificación 
como especialidad procesal necesaria, sigue el Abogado 
de la Generalitat, como demuestra la comparación de la 
regulación prevista para la liquidación del régimen de se-
paración de bienes en el Derecho común y la propuesta 
por el Derecho catalán.

El Derecho común se plantea tal liquidación como excep-
ción pues el régimen de separación de bienes se concibe 
«en un contexto de separación absoluta» de patrimonios. 
Con este fondo, el procedimiento para la liquidación del 
régimen de separación de bienes, sostiene el Abogado de 
la Generalitat, es controvertido. A falta de acuerdo de las 
partes, se difiere al juicio declarativo correspondiente por 
razón de la cuantía. Pero la jurisprudencia recurre tam-
bién a otras soluciones como la liquidación por el pro-
cedimiento de los arts. 806 y ss. LEC o «la formulación 
de una declaración de disolución del régimen económico 
matrimonial de separación de bienes en la sentencia de 
separación matrimonial, con remisión de la liquidación a 
la ejecución de la sentencia».

A la vista de este panorama, la respuesta del artículo 43.1 
del Código de familia de Cataluña es «clarificadora y fa-
vorecedora de la seguridad jurídica»; sin obligar, permite 
una solución que es utilizada por el Derecho común «an-
te la falta de una respuesta adecuada ad hoc en la propia 
Ley de Enjuiciamiento Civil», favoreciendo la economía 
procesal y la celeridad para cerrar la crisis matrimonial

d) A los anteriores argumentos, y como razón principal, 
en favor del art. 43.1 del Código de familia como espe-
cialidad procesal necesaria, el Abogado de la Generali-
tat añade un análisis sistemático del precepto, dentro del 
conjunto normativo que constituye la regulación del régi-
men de separación de bienes construido en el Código de 
familia catalán.

Del régimen de separación de bienes en el Derecho ca-
talán interesa retener dos elementos: actúa por defecto, 
siendo el régimen general, y no se configura como una se-
paración absoluta de patrimonios sino que implica «una 
comunidad de intereses». Esta concepción se materializa 
en diversas normas: de forma especial en el art. 41 del Có-
digo de familia, pero también en otras (arts. 39, 44 a 47,  
40 del Código de familia). La consecuencia es que la li-
quidación del régimen de separación de bienes no es ex-
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cepcional y requiere medidas «que, en cambio no son 
imprescindibles (aunque también podrían ser útiles)» en 
otros ordenamientos en los que el régimen de separación 
de bienes no es el régimen general y se concibe como 
una separación patrimonial más estricta. El Abogado de 
la Generalitat propone, en esta línea, el deber de com-
pensación económica previsto en el art. 41 del Código de 
familia, que se ha considerado «como una verdadera nor-
ma de liquidación del régimen económico matrimonial».

En este marco, las operaciones de liquidación del régi-
men de separación de bienes «no divergen funcionalmen-
te» de las de otro régimen económico matrimonial, de 
suerte que «se puede considerar un agravio comparativo 
y una carga innecesaria obligar a los cónyuges catala-
nes casados en separación de bienes a entablar, aparte del 
proceso de familia, un ulterior proceso declarativo».

Al fin, señala el Abogado de la Generalitat, el art. 43.1 
del Código de familia es una exigencia del art. 76.3 e) del 
Código de familia que establece, entre los aspectos obje-
to de regulación en caso de nulidad, separación judicial 
o divorcio, «la liquidación, en su caso, del régimen ma-
trimonial y la división de los bienes comunes, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 43». Este precepto «constitu-
ye el instrumento procesal dispuesto por el legislador pa-
ra que pueda hacerse plenamente efectiva dicha previsión 
sustantiva».

e) Como argumento de cierre el Abogado de la Generali-
tat señala que el precepto debatido no supone «una rup-
tura de la coherencia del sistema procesal general, sino 
que introduce una leve excepción», cuando el propio sis-
tema general admite otras excepciones (articulo 438.3 de 
la Ley de enjuiciamiento civil).

10. Por escrito con entrada en el Registro General del 
Tribunal el 1 de diciembre de 2006, el Parlamento de 
Cataluña solicita la desestimación de la cuestión de in-
constitucionalidad planteada; también manifiesta la con-
veniencia de una tramitación urgente y prioritaria de la 
cuestión, por afectar al ejercicio efectivo de derechos 
personalísimos de las partes en el proceso, como es el 
derecho a contraer un nuevo matrimonio, que debe vin-
cularse a la obligación de todos los poderes públicos de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la 
familia (art. 39 CE). En apoyo de su solicitud de deses-
timación de la cuestión de inconstitucionalidad el Parla-
mento de Cataluña formula las siguientes alegaciones:

a) El Letrado del Parlamento de Cataluña, tras señalar 
las disposiciones que enmarcan la presente cuestión de 
inconstitucionalidad, con referencia al art. 130 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña como parámetro actual 
de constitucionalidad, parte de la regulación del régimen 
de separación de bienes en el Derecho catalán y su ade-
cuación a la realidad social, como marco en el que se ins-
cribe el art. 43.1 del Código de familia. En este sentido 
destaca que el régimen de separación de bienes no sólo es 
el legal a falta de pacto en Cataluña sino que, de hecho, 
es el que rige la mayoría de los matrimonios sujetos al 
Derecho catalán. También pone de relieve que, siendo un 
régimen de independencia patrimonial de los cónyuges, 
tal y como resulta de la regulación operada por el Dere-
cho catalán, esta afirmación es relativa. Como ejemplo 
se sugiere el art. 9.1 (que establece limitaciones a la libre 

disposición de los bienes propios), el art. 41 (relativo a la 
compensación económica por trabajo en crisis matrimo-
niales) o el art. 40 del Código de familia (sobre presun-
ción de pro indiviso por mitades respecto de los bienes de 
titularidad dudosa, a salvo algunos).

Todas estas disposiciones son, en opinión del Letrado del 
Parlamento, manifestación de la adecuación del régimen 
de separación de bienes a la realidad social actual y sos-
tiene que el art. 43.1 del Código de familia debe enten-
derse en esta línea, esto es, como una especialidad proce-
sal vinculada, no sólo al lugar legal que ocupa el régimen 
de separación de bienes en el Derecho catalán o a la eco-
nomía procesal, sino, y principalmente, al hecho de que 
en la actualidad los matrimonios sujetos al régimen de 
separación de bienes constituyen de facto un patrimonio 
común ligado al matrimonio, al que debe facilitarse, por 
tanto, que siga su suerte.

Con remisión a la doctrina constitucional contenida en 
la STC 47/2004, de 25 de marzo, el Letrado del Parla-
mento cierra este argumento y afirma que el art. 43.1 del 
Código de familia de Cataluña «responde a la necesaria 
adecuación del régimen de separación de bienes a la rea-
lidad social catalana»; afirmación que completa con di-
versas citas de Audiencia Provinciales que se pronuncian 
sobre el referido precepto. Al hilo de esta explicación el 
Letrado del Parlamento manifiesta sus dudas en cuanto 
al juicio de relevancia, por cuanto en el proceso a quo el 
demandante solicitó la división de la cosa común, ex art. 
43.1 del Código de familia y la demandada no se opuso 
sino al cese de la atribución de su uso, «lo que haría in-
trascendente el art. 43.1 del Código de familia de Cata-
luña, ya que la división derivaría del acuerdo entre las 
partes recogido entre las medidas definitivas, sin perjui-
cio de que, si no hubiera acuerdo sobre el procedimiento, 
éste se determinara de conformidad con las normas ade-
cuadas en la ejecución».

b) Apoya también su juicio a favor de la constitucionali-
dad del art. 43.1 del Código de familia, en la apreciación 
de que la especialidad procesal incorporada por la nor-
ma catalana es armónica con la Ley de enjuiciamiento 
civil. Así, el Letrado del Parlamento, a la vista de los arts. 
770 y 753, sostiene que la remisión al juicio verbal de las 
causas de disolución del vínculo matrimonial se hace a 
los efectos de la tramitación pues, al regular el conteni-
do de la demanda, la Ley de enjuiciamiento civil prevé el 
planteamiento de otras cuestiones conexas, entre ellas, la 
disolución y liquidación del régimen económico, sin que 
suponga una acumulación de acciones prohibida. A ello 
se une, sigue el Letrado del Parlamento, la inadaptación 
del procedimiento para la liquidación del régimen eco-
nómico matrimonial previsto en los arts. 806 y ss. LEC 
para resolver la liquidación del régimen de separación de 
bienes tal y como, según se ha descrito, se configura en 
el Derecho catalán y constituye la realidad social a la que 
se aplica; que es precisamente lo que viene a resolver la 
norma cuestionada. En consecuencia, el art. 43.1 del Có-
digo de familia constituye una especialidad procesal, ar-
mónica con el art. 770 LEC y justificada dentro del mar-
co del art. 130 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y no 
contraria al art. 149.1.6 CE.
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11. Por providencia de 14 de febrero de 2012, se señaló 
para votación y fallo de la presente Sentencia el día 16 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión de inconstitucionalidad, promovida por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Arenys de Mar, por Auto de 5 de mayo de 2006, plantea 
la posible vulneración del art. 149.1.6 CE, en cuanto re-
serva al Estado competencia exclusiva sobre «legislación 
procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades 
que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas», por 
el art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, 
de 15 de julio, del Código de familia, que establece lo 
siguiente:

«En los procedimiento de separación, divorcio o nulidad 
y de ejecución en el orden civil de las resoluciones o de-
cisiones eclesiásticas a que hace referencia el art. 42, de 
matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, 
cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultánea-
mente la acción de división de cosa comuna con respecto 
a los que tengan en pro indiviso. Si los bienes afectados 
son más de uno y la autoridad judicial lo estima proce-
dente, aquéllos pueden ser considerados en conjunto, a 
efectos de la división.»

El órgano proponente entiende que el art. 43.1 del Código 
de familia constituye una innovación del ordenamiento 
procesal que no se justifica por su conexión directa con 
una particularidad del Derecho sustantivo catalán. Por 
tanto, no se trataría de una «necesaria especialidad» cu-
bierta por el art. 149.1.6 CE, según la interpretación que 
del mismo ha hecho la jurisprudencia constitucional, y 
por la correlativa previsión estatutaria.

El Abogado del Estado concluye en la incuestionable 
inconstitucionalidad del art. 43.1 del Código de familia 
porque niega la existencia de la particularidad sustantiva 
en el Derecho civil catalán a la que se vincula la norma 
cuestionada. Por el contrario, el Fiscal General del Esta-
do, el Abogado de la Generalitat de Cataluña y el Letra-
do del Parlamento de Cataluña afirman la existencia de 
esa particularidad sustantiva en el Derecho civil catalán, 
que hace necesaria la especialidad procesal incorporada 
en el art. 43.1 del Código de familia, entendiendo que 
la justificación constitucional del precepto controvertido 
pasa por una interpretación flexible del concepto «nece-
sidad». En tal sentido, señalan que el vínculo entre una 
y otra no debe entenderse como una conexión ineludi-
ble (Fiscal General del Estado), sino interpretarse con un 
cierto margen (Abogado de la Generalitat), explicándose 
la necesidad de la especialidad procesal por la mayor efi-
cacia de la norma sustantiva (Abogado de la Generalitat), 
por coadyuvar a adecuar la norma sustantiva a la realidad 
social catalana en la que se aplica (Abogado de la Gene-
ralitat y Letrado del Parlamento de Cataluña) o por sal-
var la falta de una respuesta adecuada del Derecho pro-
cesal estatal para esa realidad (Abogado de la Generalitat 
y Letrado del Parlamento de Cataluña), compensándose 
así el agravio comparativo en que incurre dicho Derecho 
procesal respecto del trato que dispensa a la liquidación 
del régimen de gananciales (Abogado de la Generalitat).

2. Antes de entrar en el fondo de la cuestión de incons-
titucionalidad, debemos precisar la delimitación de su 
objeto y el marco jurídico de referencia. En cuanto al 
objeto, el Auto de planteamiento concreta la norma cues-
tionada en el art. 43.1 del Código de familia, precepto 
que cita y reproduce textualmente. Por tanto, ésta es la 
norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cues-
tiona, sin que sea obstáculo para ello que la duda de cons-
titucionalidad se exprese, especialmente, respecto del 
primer inciso del art. 43.1, habida cuenta que el segundo 
inciso presenta una indiscutible vinculación con el pri-
mero, que determina que deba seguir su suerte.

En cuanto al juicio de relevancia, señala el Auto de plan-
teamiento de la cuestión que el precepto controvertido, 
sustento de la pretensión ejercitada, presenta una vincu-
lación clara con la resolución del procedimiento en cur-
so, toda vez que de su suerte dependerá que el órgano 
judicial entre a resolver sobre la acción de división de 
la cosa común ejercitada acumuladamente o rechace su 
planteamiento, pues, si el art. 43.1 del Código de fami-
lia resultara inconstitucional, sería de aplicación al caso 
la regulación prevista en la Ley de enjuiciamiento civil 
(especialmente, arts. 770.1, en relación con 438.3 y con-
cordantes), que prohíbe la acumulación de acciones en 
supuestos como el sometido a su decisión. De hecho, en 
la demanda rectora del proceso contencioso de divorcio 
que está en el origen de la presente cuestión, se invoca el 
art. 43.1 del Código de familia como base jurídica de la 
pretensión, lo que, además, es asumido por la contesta-
ción a la demanda.

Por otra parte, hay que considerar que, con posteriori-
dad a la interposición de la presente cuestión de incons-
titucionalidad, se ha producido la derogación de la Ley 
9/1998, de 15 de julio, del Código de familia, por la Ley 
25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código ci-
vil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Con 
independencia de que la nueva Ley regula la cuestión en 
términos semejantes al controvertido art. 43.1 del Código 
de familia, los efectos de la derogación sobre la presen-
te cuestión de inconstitucionalidad vienen determinados, 
según nuestra doctrina, por dos datos: uno, que la norma 
cuestionada siga resultando aplicable en el proceso a quo; 
y, otro, que de su validez dependa la decisión a adoptar 
en el mismo. En efecto, en cuanto a las consecuencias de 
la pérdida de vigencia, modificación o sustitución de un 
determinado precepto legal, ulterior a su cuestionamien-
to judicial, es doctrina reiterada de este Tribunal que la 
derogación, modificación o sustitución de la norma cuya 
constitucionalidad se pone en duda no siempre priva de 
sentido al proceso constitucional, ni impide, por sí sola, 
el juicio de constitucionalidad sobre la misma, toda vez 
que la posible aplicación de la norma derogada, modi-
ficada o sustituida en el proceso a quo puede hacer ne-
cesario el pronunciamiento de este Tribunal (por todas, 
SSTC 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 273/2000, de 15 de 
noviembre, FJ 3; 109/2001, de 26 de abril, FJ 4; 37/2002, 
de 14 de febrero, FJ 3; y 81/2009, de 23 de marzo, FJ 2). 
Pues bien, en el presente caso, la derogación del art. 43.1 
del Código de familia no implica la pérdida sobrevenida 
del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad ahora 
considerada, pues dicho precepto resulta aún de aplica-
ción en el procedimiento a quo, sin verse afectado por la 
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nueva regulación, de acuerdo con lo previsto en la dispo-
sición transitoria tercera de la Ley 25/2010.

De la misma forma, la norma estatutaria que, como in-
tegrante del bloque de la constitucionalidad, se tomará 
como referencia para el enjuiciamiento de la presente 
cuestión será el Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 
4/1979, de 18 diciembre, bajo cuya vigencia se dictó la 
norma cuestionada y se inició el procedimiento origen de 
la cuestión de inconstitucionalidad, con anterioridad a la 
reforma del mencionado Estatuto operada por la Ley Or-
gánica 6/2006, de 19 julio, que, por lo demás, contiene en 
su art. 130 una previsión similar a la del art. 9.3 del Es-
tatuto de 1979 en cuanto a la competencia de la Comuni-
dad Autónoma para dictar normas procesales derivadas 
de las particularidades de su Derecho sustantivo.

3. Como ya se ha expuesto, el órgano judicial promotor 
de la cuestión duda de que el art. 43.1 del Código de fa-
milia tenga encaje en la cláusula de excepción del art. 
149.1.6 CE, por lo que podría exceder de la competen-
cia ex art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 
1979, a la sazón vigente. Así pues, el parámetro de con-
trol constitucional del precepto discutido es el menciona-
do art. 149.1.6 CE, que reserva al Estado la competencia 
exclusiva sobre la legislación procesal, «sin perjuicio de 
las necesarias especialidades que en este orden se deri-
ven de las particularidades del derecho sustantivo de las 
Comunidades Autónomas».

La doctrina constitucional en relación con el art. 149.1.6 
CE ha quedado resumida y estructurada en la STC 
47/2004, de 25 de marzo, en los siguientes términos: «en 
primer lugar, que la atribución al Estado de la compe-
tencia exclusiva sobre legislación procesal responde a 
la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los ins-
trumentos jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de no-
viembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 173/1998, 
de 23 de julio, FJ 16 c)]; en segundo lugar, que la compe-
tencia asumida por las Comunidades Autónomas al am-
paro de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no les 
permite, sin más, introducir en su ordenamiento normas 
procesales por el mero hecho de haber promulgado re-
gulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus 
competencias, esto es, innovar el ordenamiento procesal 
en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos 
e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría 
a vaciar de contenido o privar de todo significado a la 
especificidad con que la materia procesal se contempla 
en el art. 149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión 
“necesarias Especialidades” del citado precepto consti-
tucional, tan sólo pueden introducir aquellas innovacio-
nes procesales que inevitablemente se deduzcan, desde 
la perspectiva de la defensa judicial, de las reclamacio-
nes jurídicas sustantivas configuradas por la norma au-
tonómica en virtud de las particularidades del Derecho 
creado por la propia Comunidad Autónoma, o, dicho en 
otros términos, las singularidades procesales que se per-
miten a las Comunidades Autónomas han de limitarse a 
aquéllas que, por la conexión directa con las particula-
ridades del Derecho sustantivo autonómico, vengan re-
queridas por éstas (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, 
FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 121/1992, de 28 de 
septiembre, FJ 4; 127/1999, de 1 de julio, FJ 5), corres-

pondiendo al legislador autonómico o, en su defecto, a 
quienes asuman la defensa de la ley en su caso impugna-
da, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad 
de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables 
por venir requeridas por las particularidades del Dere-
cho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen 
de la Ley se puedan desprender o inferir esas “necesa-
rias Especialidades” (STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5)» 
[STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; doctrina reitera-
da en las SSTC 243/2004, de 16 de diciembre, FJ 6, y 
135/2006, de 27 de abril, FJ 2 e)].

Igualmente, la referida Sentencia 47/2004, en su funda-
mento jurídico 5, aporta las premisas en que ha de des-
cansar el entendimiento de la salvedad competencial 
«necesarias especialidades», señalando que la primera 
operación jurídica ha de ser la de determinar cuál es en 
este caso el Derecho sustantivo autonómico, «pues so-
lamente a las particularidades que presente tal Derecho 
se les reconoce por el constituyente capacidad para jus-
tificar, en su caso, una normación autonómica específi-
ca en el orden procesal. El segundo estadio de nuestro 
análisis consistirá en señalar respecto de qué legislación 
procesal estatal, y por tanto general o común, se predi-
can las eventuales especialidades de orden procesal in-
corporadas por el legislador [...]. Finalmente, habremos 
de indagar si entre las peculiaridades del ordenamiento 
sustantivo [...] y las singularidades procesales incorpo-
radas por el legislador [...] en la Ley impugnada, existe 
una conexión directa tal que justifique las especialida-
des procesales, es decir, que las legitime como “necesa-
rias” en los términos de la cláusula competencial del art. 
149.1.6 CE, teniendo presente que la necesidad a que ésta 
se refiere no puede ser entendida como absoluta, pues tal 
intelección del precepto constitucional dejaría vacía de 
contenido y aplicación la habilitación competencial que 
éste reconoce en favor de las Comunidades Autónomas».

4. La duda de constitucionalidad promovida versa sobre 
una norma del Derecho catalán referida al régimen eco-
nómico matrimonial de separación de bienes, que incor-
pora una regla para la división de los bienes que existan 
en pro indiviso, en los supuestos de separación, divorcio 
o nulidad y ejecución en el orden civil de las resolucio-
nes y decisiones eclesiásticas a que se refiere el art. 42.2 
del Código de familia. Como hemos señalado, el juicio 
de constitucionalidad de la norma controvertida exige, 
como prius, la concurrencia de una particularidad en el 
Derecho sustantivo, que es su requisito primero e im-
prescindible por cuanto solamente a las particularidades 
que presente el Derecho sustantivo se les reconoce por 
la Constitución capacidad para justificar, en su caso, una 
normación autonómica específica en el orden procesal.

El órgano judicial proponente de la cuestión, tras compa-
rar el régimen de separación de bienes del Derecho civil 
catalán y el regulado en los arts. 1435 y siguientes del 
Código civil, niega la existencia de esa particularidad o 
especialidad sustantiva que habilite la singularidad pro-
cesal del precepto discutido. Coincide con esta tesis el 
Abogado del Estado, para quien el régimen de separación 
de bienes no es una «peculiaridad absoluta» del Derecho 
catalán. Por el contrario, defienden la existencia de la es-
pecialidad sustantiva tanto el Abogado de la Generalitat 
como el Letrado del Parlamento de Cataluña, aduciendo 
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que dicha particularidad deriva, de acuerdo con la doc-
trina establecida en la STC 47/2004, de la práctica social 
actual, al resultar muy frecuente la adquisición de la vi-
vienda familiar en pro indiviso, a pesar del régimen de 
separación de bienes. Por su parte, el Fiscal General del 
Estado apela a la necesidad de evitar dilaciones y reducir 
gastos en los casos del régimen de separación de bienes.

La perspectiva de análisis en la que se sitúan las partes, 
esto es, la del régimen de separación de bienes observado 
como institución aislada, llevaría a reducir el concepto 
«particularidad sustantiva», en el sentido del art. 149.1.6 
CE, a las instituciones recogidas únicamente en un De-
recho foral o autonómico, y que, paralelamente, resulten 
desconocidas para el Derecho común y para cualquier 
otro Derecho foral o especial y, en consecuencia, sólo en 
tal supuesto se podría reconocer la capacidad para justifi-
car, en su caso, una normación autonómica específica en 
el orden procesal. Sin embargo, tal concepción reducto-
ra de la cuestión no se ajusta a la doctrina constitucional 
reproducida.

Resulta claro que el Derecho especial de Cataluña orga-
niza el régimen económico del matrimonio de forma dis-
tinta al Derecho común. Ciertamente, como sucede en 
todos los ordenamientos jurídicos actuales, incluido el 
Código civil, en el Código de familia se reconoce la más 
amplia libertad de los cónyuges para elegir y regular el 
régimen jurídico por el que desean que se rijan las rela-
ciones económicas de su matrimonio y su orden familiar. 
Así, ha de decirse que, en ambos ordenamientos, el pri-
mer régimen económico matrimonial es el paccionado. 
El art. 15 del Código de familia expresamente permite 
realizar en capitulaciones matrimoniales la determina-
ción del régimen económico conyugal (art. 10.1), conve-
nir heredamientos, realizar donaciones y establecer las 
estipulaciones y pactos lícitos que los cónyuges consi-
deran convenientes, incluso en previsión de una ruptura 
matrimonial. El único límite que con carácter general se 
establece para la validez de estos pactos es su consonan-
cia con la ley, o lo que es lo mismo, su licitud.

Es una arraigada tradición catalana la del otorgamiento 
de los capítulos matrimoniales, no sólo por el hecho de 
que mediante este instrumento los cónyuges pueden ele-
gir el régimen económico de su matrimonio, sino sobre 
todo porque pueden modificar el régimen legal de sepa-
ración de bienes para adaptarlo a sus necesidades y pre-
visiones. Ha sido, y continúa siendo generalizado el uso 
de los pactos o capítulos, además, para establecer la ins-
titución contractual del hereu, que sólo puede llevarse a 
cabo mediante capitulaciones, así como para constituir 
algunos concretos derechos viduales a favor del cónyuge 
supérstite, como es el caso del usufructo vidual capitular.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el Derecho 
civil común en el que para el caso de falta de capitula-
ciones o ineficacia de las mismas el régimen económico 
que ha de aplicarse como supletorio de primer grado es 
el de la sociedad de gananciales (art. 1316 Código civil), 
en el Derecho civil catalán lo es el de separación de bie-
nes, según establece el art. 10.2 del Código de familia. Y 
estas diferencias entre el Derecho común y el Derecho 
especial catalán no pueden minusvalorarse porque son 
estructurales.

5. Dicho lo anterior, procede examinar si, con causa en el 
Derecho sustantivo catalán relativo al régimen económi-
co matrimonial, el art. 43.1 del Código de familia ha ge-
nerado una «innovación procesal» constitucionalmente 
válida. En tal análisis ha de identificarse respecto de qué 
legislación procesal se predica la especialidad, lo que, en 
el caso concreto, dado que el citado art. 43.1 versa sobre 
la acumulación de acciones, nos conduce a la regulación 
del Derecho procesal estatal sobre esta cuestión, conteni-
da en la Ley de enjuiciamiento civil.

El art. 43.1 del Código de familia, como ya ha quedado 
recogido, permite la acumulación de acciones en un su-
puesto específico: la acción de división de cosa común 
respecto de los bienes en pro indiviso, en los procedi-
mientos de separación, divorcio o nulidad y de ejecución 
en el orden civil de las resoluciones o decisiones ecle-
siásticas a que hace referencia el art. 42, de matrimonios 
sujetos al régimen de separación de bienes. Frente a ello, 
de la integración de los preceptos de la Ley de enjuicia-
miento civil relativos al tema, resulta una solución dis-
tinta. Como el órgano proponente señala en el Auto de 
planteamiento, el art. 770.1 de la Ley de enjuiciamiento 
civil (LEC) deriva las demandas de separación y divorcio 
contenciosos al juicio verbal, en el que el art. 438.3 LEC 
no admite la acumulación objetiva de acciones, y, con ca-
rácter general, el art. 73.1.2 del mismo cuerpo legal sólo 
permite la acumulación de acciones cuando las acciones 
acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse 
en juicios de diferente tipo (circunstancia que se produ-
ciría en el proceso a quo, y en todos aquellos en los que 
la cuantía fuera superior a 3.000 euros o no se pudiera 
calcular, en aplicación de los arts. 249.2 y 251.2 y 3.6 
LEC). Por su parte, el procedimiento para la liquidación 
del régimen económico matrimonial en la que existe una 
masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas 
cargas y obligaciones, establecido en los arts. 806 y ss. 
LEC, condiciona la solicitud de la liquidación a la previa 
firmeza de la resolución judicial que declare disuelto el 
régimen económico matrimonial (arts. 810 y 811 LEC).

Por consiguiente, comparadas ambas regulaciones y vis-
to que la solución del precepto catalán es distinta a la 
contenida en la Ley de enjuiciamiento civil, no podemos 
sino concluir que la especialidad de la norma catalana  
–cuya existencia misma es pacífica para los intervinien-
tes en este proceso– constituye una innovación procesal, 
sin que el mayor o menor grado de la misma pueda alte-
rar esa conclusión.

6. Determinada la existencia de tal innovación procesal, 
para dilucidar si resulta constitucionalmente válida ha de 
valorarse la concurrencia o no en la presente cuestión 
de una relación de necesidad entre la particularidad sus-
tantiva y la especialidad procesal controvertida, esto es, 
si «existe una conexión directa tal que justifique las es-
pecialidades procesales, es decir, que las legitime como 
“necesarias” en los términos de la cláusula competen-
cial del art. 149.1.6 CE» (STC 47/2004, de 25 de mar-
zo, FJ 5), pues este precepto constitucional no permite, 
sin más, a las Comunidades Autónomas introducir en su 
ordenamiento normas procesales, por el mero hecho de 
haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo, 
en ejercicio de sus competencias (STC 127/1999, de 1 de 
julio, FJ 5).
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El concreto margen con que este Tribunal ha venido in-
terpretando el concepto de «necesidad» de la especiali-
dad procesal de origen autonómico resulta de «la necesi-
dad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos 
jurisdiccionales», fin al que se ordena la atribución al Es-
tado de la competencia exclusiva sobre legislación proce-
sal [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, 
de 26 de junio, FJ 2; 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c), y 
47/2004, de 25 de marzo, FJ 4]. De ahí los términos con 
que la doctrina constitucional se ha pronunciado sobre 
la cuestión, al señalar que las Comunidades Autónomas 
«tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones proce-
sales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspec-
tiva de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas 
sustantivas configuradas por la norma autonómica», es 
decir, que «las singularidades procesales que se permiten 
a las Comunidades Autónomas han de limitarse a aqué-
llas que, por la conexión directa con las particularida-
des del Derecho sustantivo autonómico, vengan reque-
ridas por éstas» [SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; 
243/2004, de 16 de diciembre, FJ 6; y 135/2006, de 27 de 
abril, FJ 2 e)]. Ahora bien, ninguna interpretación puede 
vaciar de contenido y aplicación la habilitación compe-
tencial en favor de las Comunidades Autónomas operada 
por el art. 149.1.6 CE, lo que proscribe la exigencia de una 
necesidad absoluta (STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 5).

7. Como ya hemos dicho, corresponde al legislador auto-
nómico o, en su defecto, a quienes asuman la defensa de 
la ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justifi-
cación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales 
estatales por requerirlo así las particularidades del Dere-
cho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen 
de la ley se puedan desprender o inferir esas necesarias 
especialidades (STC 243/2004, de 16 de diciembre, FJ 6).

Pues bien, la exposición de motivos de la Ley 9/1998 se 
refiere al contenido del art 43.1 del Código de familia co-
mo una «innovación interesante», limitándose a señalar 
que se justifica «por razones de economía procesal». En 
cuanto a los intervinientes en este proceso constitucional, 
la Generalitat de Cataluña califica el precepto cuestiona-
do como «suficiente y adecuado» en casos como el de 
autos, en los que propiamente no se procede a la liquida-
ción de un régimen económico matrimonial sino sólo a 
dividir alguna cosa en común, particularmente la vivien-
da, sin que se discutan otras cuestiones. Con este marco, 
dice el Abogado de la Generalitat, la norma «nació para 
responder a una situación especial, muy frecuente en Ca-
taluña, que es consecuencia de la coexistencia del régi-
men de separación de bienes propio de Cataluña y de la 
realidad social, consistente en la existencia de algún bien 
en común, dentro de dicho régimen matrimonial» y re-
cuerda que la STC 47/2004 ya tomó en consideración la 
realidad social al objeto de valorar la necesidad. A ello 
se añade que la normativa procesal autonómica se orien-
ta a hacer substancialmente más operativas las normas 
sustantivas autonómicas. Al fin, la Generalitat reclama la 
constitucionalidad de la norma porque compensa el agra-
vio comparativo respecto del trato dispensado por la le-
gislación procesal común a la liquidación del régimen de 
gananciales, mejor atendido en su opinión. Según sostie-
ne, mientras el Derecho procesal común da una respues-
ta confusa a la liquidación del régimen de separación de 
bienes pues se concibe «en un contexto de separación ab-

soluta» de patrimonios, la norma cuestionada es «clari-
ficadora y favorecedora de la seguridad jurídica», de la 
economía procesal y de la celeridad para cerrar la crisis 
matrimonial. En Cataluña, continúa, la liquidación del 
régimen de separación de bienes no es excepcional y re-
quiere medidas «que, en cambio no son imprescindibles 
(aunque también podrían ser útiles)» en otros ordena-
mientos en los que el régimen de separación de bienes, ni 
es el régimen general, ni se concibe como una separación 
patrimonial más estricta. En suma, «se puede considerar 
un agravio comparativo y una carga innecesaria obligar  
a los cónyuges catalanes casados en separación de bienes a  
entablar, aparte del proceso de familia, un ulterior proce-
so declarativo».

En el mismo sentido se orientan los argumentos esgrimi-
dos por el Letrado del Parlamento de Cataluña, según el 
cual, el art. 43.1 del Código de familia se vincula, no sólo 
al lugar legal que ocupa el régimen de separación de bie-
nes en el Derecho catalán o a la economía procesal, sino, 
y principalmente, al hecho de que, en la actualidad, los 
matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, 
que rige la mayoría de los matrimonios sujetos al Dere-
cho catalán, constituyen de facto un patrimonio común 
ligado al matrimonio, al que debe facilitarse, por tanto, 
que siga su suerte; igualmente señala la falta de una res-
puesta adecuada en el Derecho procesal estatal para la li-
quidación del régimen de separación tal y como está pre-
visto en el Derecho de familia de Cataluña, en atención a 
cómo se plantea el problema en la realidad social.

Finalmente, el Fiscal General del Estado defiende la ne-
cesidad de la norma porque el juicio sobre la necesidad 
no ha de ser «un juicio tan rígido que imponga una co-
nexión ineludible entre norma sustantiva y norma proce-
sal». En este sentido, el precepto procesal cuestionado, 
dice, «es lógico» cuando el régimen económico matri-
monial general es el de separación de bienes, donde el 
grueso de los bienes no son compartidos, de forma que, 
para las excepcionales propiedades compartidas, la divi-
sión en el mismo proceso evita dilaciones y disminuye 
gastos.

8. Por tanto, la justificación competencial de la innova-
ción procesal cuestionada se concreta en que, según sus 
defensores, constituye una respuesta jurídica idónea (per-
mitir la acumulación de la acción de división de la cosa 
común con la de disolución del matrimonio), más ade-
cuada que la prevista en el Derecho procesal estatal, pa-
ra un supuesto determinado (régimen de separación de 
bienes), que es el habitual en Cataluña. En lo atinente al 
reparto constitucional de competencias, lo esencial de es-
te razonamiento es que, dado que este supuesto es el más 
frecuente, una respuesta jurídica idónea es más necesa-
ria en Cataluña que en aquellos territorios sometidos al 
Derecho común, de suerte que no sólo sería útil sino im-
prescindible.

Ante todo, ha de recordarse que, si bien es dable tomar 
en consideración la realidad social al objeto de valorar la 
necesidad de la innovación procesal introducida por el 
Derecho autonómico, la doctrina de este Tribunal, como 
ya hemos indicado anteriormente, es constante en cuan-
to a que la distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en materia procesal sólo 
permite aquellas normas autonómicas que «inevitable-
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mente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa 
judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas con-
figuradas por la norma autonómica» y «han de limitar-
se a aquéllas que, por la conexión directa con las parti-
cularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan 
requeridas por éstas» [SSTC 47/2004, de 25 de marzo, 
FJ 4, y 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 e)]. Por tanto, no 
cabe interpretar que el art. 149.1.6 CE permite innovar 
el ordenamiento procesal a las Comunidades autónomas 
en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos 
e intereses jurídicos que materialmente regulen, lo que 
equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo signi-
ficado a la especificidad con que la cláusula de excepción 
en favor de la competencia de las Comunidades Autóno-
mas se contempla en el art. 149.1.6 CE (STC 83/1986, de 
26 de junio, FJ 2). Es, así, incontestable que, aunque más 
allá de la norma sustantiva se tenga en cuenta la realidad 
social, debe existir una conexión ineludible entre aquella 
y la norma procesal cuestionada.

Se afirma también que la necesidad de la norma proce-
sal específica para el Derecho catalán proviene del he-
cho notorio de que el régimen económico legal supletorio 
en primer grado en esta Comunidad Autónoma es el de 
separación de bienes y que a él está sometida la mayor 
parte de las parejas. De esta premisa –que sin lugar a du-
das es cierta– pretende hacerse derivar la consecuencia 
de que Cataluña requiere una norma procesal especial 
de división de los bienes conyugales comunes cuando 
los cónyuges sometidos al régimen de separación solici-
tan judicialmente la disolución de su matrimonio. Aho-
ra bien, parece claro, y el propio argumento utilizado lo 
evidencia, que el problema que resuelve el art. 43.1 del 
Código de familia no es exclusivo de Cataluña, ni jurí-
dica ni socialmente. En efecto, si bien puede entenderse 
que el lugar prioritario o preferente que ocupa la separa-
ción de bienes dentro de los posibles regímenes econó-
mico-matrimoniales admitidos por el ordenamiento jurí-
dico catalán constituye una particularidad sustantiva, no 
lo es menos que esos mismos regímenes son los estable-
cidos en el resto de ordenamientos civiles existentes en 
nuestro Estado plurilegislativo. En consecuencia, no se 
puede por menos que afirmar que la necesidad de una 
singular norma procesal que resuelva la división de las 
cosas comunes en el supuesto de liquidación del régimen 
de separación de bienes por razón de separación o divor-
cio se produce con la misma intensidad en el Derecho 
civil catalán, en los demás derechos civiles especiales o 
forales y en el Derecho civil común. En suma, la realidad 
social que viene a atender la norma cuestionada no es 
distinta de la existente en otros territorios con Derecho 
civil propio en el que se admite como régimen económi-
co conyugal el de separación de bienes, como tampoco 
puede afirmarse que la situación de sus destinatarios se-
ría distinta a la de los otros cónyuges sujetos al régimen 
de separación de bienes en virtud de la aplicación de las 
normas del Derecho civil común. Y en todos estos casos 
el Derecho sustantivo se somete a la legislación procesal 
estatal.

Llevado el argumento al límite, si nos atenemos a la 
realidad social, lo cierto es que el problema que viene 
a resolver la norma cuestionada no es necesariamente 
exclusivo de la liquidación del régimen de separación 
de bienes. Se ha dicho que el artículo 43.1 del Código  

de familia se orienta a facilitar, al momento de la diso-
lución del vínculo matrimonial, la división de un limi-
tado caudal común, particularmente la vivienda, sin que 
se discutan otras cuestiones. Pues bien, en la actualidad 
la realidad descrita, propia de los cónyuges sometidos al 
régimen de separación de bienes, no es ajena a aquellos 
otros que lo estén al régimen de participación en las ga-
nancias o al de sociedad de gananciales, ya sean en apli-
cación de los distintos Derechos civiles especiales, ya del 
Derecho civil común.

En estas condiciones no puede sostenerse que una inno-
vación procesal como la cuestionada pueda establecerse 
por el Derecho autonómico sin apartarse de la consoli-
dada doctrina de este Tribunal. Por lo demás no procede 
que este Tribunal se pronuncie sobre la pretendida idonei-
dad de la norma controvertida, cuestión de política legis-
lativa, ajena a su función, y que, en todo caso, sólo puede 
ser apreciada por el Estado que, con la excepción exami-
nada, es el titular de la competencia exclusiva sobre la 
legislación procesal [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, 
FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 173/1998, de 23 de 
julio, FJ 16 c), y STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4].

9. En suma, la justificación de la norma cuestionada que-
da constreñida a los argumentos relativos a su eficacia. 
Ahora bien, la doctrina constitucional ha establecido que 
no tienen cabida en la habilitación competencial operada 
por el art. 149.1.6 CE las normas procesales cuya razón 
de ser es introducir lo que el legislador autonómico plan-
tea como una mejora de la legislación procesal general 
para la Comunidad Autónoma. Precisamente por esta ra-
zón hemos rechazado como argumentos en favor de la 
constitucionalidad de normas procesales de origen auto-
nómico el que, según sus valedores, presentaran «una in-
dudable ventaja, frente a otros criterios» (STC 47/2004, 
de 25 de marzo, FJ 15), o respondieran a «un puro y sim-
ple prurito de perfección técnico-jurídica, muy alejado 
de lo que debe constituir, en los términos competencia-
les que acota el art. 149.1.6 CE, una necesaria especia-
lidad procesal que legitime constitucionalmente la in-
tervención del legislador autonómico en este ámbito del 
ordenamiento procesal» (STC 47/2004, de 25 de marzo,  
FJ 9). Como ya ha dicho este Tribunal, que una espe-
cialidad procesal pueda «considerarse más o menos ade-
cuada desde la perspectiva de la política legislativa en 
función de la realidad» (STC 83/1986, de 26 de junio,  
FJ 2) no es una razón que legitime constitucionalmente 
una innovación procesal de origen autonómico. La tras-
lación de la precitada doctrina a la presente cuestión de 
inconstitucionalidad conduce inexorablemente a estimar 
que la norma procesal cuestionada no se adecua al orden 
constitucional de distribución de competencias, por lo 
que procede su declaración de inconstitucionalidad.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en 
su virtud, declarar inconstitucional y nulo el art. 43.1 de 
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la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, 
del Código de familia.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil doce

Voto particular que formula el Magistrado 
don Eugeni Gay Montalvo respecto  
de la Sentencia dictada en la Cuestión  
de Inconstitucionalidad núm. 5394-2006

1. Con el respeto que me merece la opinión de la mayo-
ría y en mérito de lo establecido en el art. 90.2 LOTC, 
de acuerdo con la opinión que he defendido en el debate, 
formulo el siguiente Voto particular relativo a la cuestión 
de inconstitucionalidad número 5394/2006.

La respuesta que da la Sentencia de la que discrepo de-
clara la inconstitucionalidad del artículo 43.1 del Código 
de familia de Cataluña. Este artículo permite la acumu-
lación de acciones en los procedimientos de separación, 
divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil de las 
resoluciones o decisiones eclesiásticas a que hace refe-
rencia el art. 42 del Código de familia, de matrimonios 
sujetos al régimen de separación de bienes, por conside-
rar que supone una vulneración del art. 149.1 CE, que 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre «legis-
lación procesal».

La cuestión estriba en que este precepto constitucional 
introduce una excepción a la señalada competencia ex-
clusiva del Estado. Pues bien, debo afirmar que si de de-
terminadas particularidades del derecho sustantivo de las 
Comunidades Autónomas se derivan especialidades pro-
cesales, éstas podrán ser reguladas por los Parlamentos 
autonómicos. De este modo, el art. 149.1.6 CE establece 
que corresponde al Estado la competencia exclusiva so-
bre «legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las parti-
cularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas».

2. Mi discrepancia respecto de la Sentencia se refiere, en 
consecuencia, a la interpretación que realiza de nuestra 
doctrina sobre la necesaria vinculación entre el derecho 
sustantivo de las Comunidades Autónomas y las particu-
laridades en la legislación procesal que pueden derivarse 
de éste. Así, tras analizar la doctrina de este Tribunal so-
bre el concepto de «necesidad», el fundamento jurídico 7 
de la Sentencia afirma que, según ésta, corresponde al le-
gislador autonómico justificar tal relación de necesidad, 
para, a continuación, concluir que en el presente caso los 
argumentos ofrecidos no son suficientes, pues se limitan 
a destacar la eficacia de la norma en Cataluña.

Sin embargo, tanto el Parlamento de Cataluña como la 
Generalitat han señalado que el régimen económico de 
separación de bienes es una singularidad del derecho 
sustantivo autonómico, lo que ciertamente en modo algu-
no puede ignorar o desconocer este Tribunal y que, por 
otra parte, la Sentencia reconoce expresamente (FJ 4) y 
así han razonado la conexión de dicho régimen con la 
regla procesal que permite la acumulación de acciones; 
regla que se justifica por motivos de economía procesal, 

agilidad y eficiencia en la respuesta judicial, y, podría 
añadirse, por razones vinculadas a la economía domésti-
ca de las partes. No cabe duda, pues, que la regla proce-
sal recogida en el art. 43.1 del Código de familia no sólo 
se corresponde con una institución singular del Derecho 
catalán –de la que es lógica su derivación procesal pre-
vista en el art. 149.1.6 CE– sino que también responde 
adecuadamente a la realidad social.

Estos argumentos han sido acertadamente aportados 
por el Fiscal General del Estado quien introduce una re-
flexión que la Sentencia no ha tomado en debida con-
sideración. Consiste ésta en afirmar que nos hallamos 
ante una regla procesal dispositiva, esto es, que permite 
y no impone, la acumulación. Tal es el motivo –añade– 
de que la exposición de motivos de la Ley no se deten-
ga más que someramente en justificar la introducción de 
esta modesta innovación procesal, razón por la cual el 
Fiscal General del Estado solicita la desestimación de la 
cuestión.

3. Debo indicar finalmente que la STC 47/2004, de 25 de 
marzo, relativa a las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de derecho procesal y en la que 
se apoya la Sentencia de la que discrepo, señala explíci-
tamente que «la necesidad a que ésta (la cláusula com-
petencial del art. 149.1.6 CE) se refiere no puede ser en-
tendida como absoluta, pues tal intelección del precepto 
constitucional dejaría vacía de contenido y aplicación la 
habilitación competencial que éste reconoce en favor de 
las Comunidades Autónomas» (FJ 5 in fine).

En conclusión, una disposición que ha vivido pacífica-
mente en nuestro ordenamiento jurídico durante años, 
se ve expulsada precisamente en un momento en que la 
política de racionalización, economía procesal y ordena-
ción del gasto público es predicada por los responsables 
de los poderes públicos. Así, una norma alabada por la 
propia Sentencia de la que discrepo, derivada de la espe-
cialidad sustantiva del derecho que la sustenta, no puede 
formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Naturalmente, en modo alguno, puedo compartir el cri-
terio mayoritario que, por otra parte, merece todo mi res-
peto y de ahí mi voto discrepante.

Madrid, dieciséis de febrero de dos mil doce.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2012
Tram. 231-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 26, 14.03.2012, DSPC-P 45

Ple del parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març 
de 2012, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord amb 
l’article 29.5 del Reglament, ha designat Joan Morell i 
Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista, 
i Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, diputats interventors per al període 
pressupostari del 2012.

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir temporalment un lloc de treball 
d’uixer o uixera de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris
Tram. 500-00004/09

Adscripció provisional d’un funcionari de 
carrera
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.03.2012

Secretària general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de fe-
brer de 2012, va acordar convocar un concurs per a pro-

veir temporalment un lloc d’uixer de la Direcció d’Estu-
dis Parlamentaris, grup C2, nivell 4, fins que aquest lloc 
de treball es proveeixi de manera reglamentària.

D’acord amb la base desena de la convocatòria esmenta-
da, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al-
legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspirant al 
lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la 
convocatòria, en data 7 de març de 2012 la comissió tèc-
nica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscrip-
ció provisional de David Blas González al lloc de treball 
d’uixer de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Adscriure provisionalment David Blas González al lloc 
de treball d’uixer de la Direcció d’Estudis Parlamenta-
ris del Parlament de Catalunya, grup C2, nivell 4, amb 
efectes a partir de la data de la presa de possessió i fins 
que aquest lloc de treball es proveeixi de manera regla-
mentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati-
va, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, 
del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant 
la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver es-
tat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 250-00836/09
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	Tram. 302-00111/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’inserció
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Gremi d’Editors de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la problemàtica del cost superior dels llibres en català respecte del castellà
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	Tram. 356-00468/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
	Tram. 356-00469/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
	Tram. 356-00470/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la part social de la Taula de Participació Social davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència
	Tram. 356-00472/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la saturació dels serveis d’urgències i de les mesures adoptades per a fer front a l’epidèmia de grip
	Tram. 356-00485/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats i sobre les aportacions que cal fer amb relació a l’Informe del
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	Sol·licitud
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