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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 476/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de la variant de Vallirana de la carretera N-340 en 
la proposta d’obres per a finançar per la via de la disposició 
addicional tercera de l’Estatut d’autonomia
Tram. 250-00679/09, 250-00688/09 i 250-00705/09
Adopció p. 15

Resolució 477/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat del transport públic de viatgers per carretera 
en horari nocturn entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadur-
ní d’Anoia
Tram. 250-00646/09
Adopció p. 15

Resolució 478/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la incorporació d’una parada a Gelida en el recorregut 
de la línia de transport nocturn de viatgers per carretera en-
tre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00647/09
Adopció p. 15

Resolució 479/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de les variants d’Olot i les Preses entre les 
carreteres C-152 i N-260
Tram. 250-00703/09
Adopció p. 16

Resolució 480/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la programació i el calendari d’execució de la nova esta-
ció d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09
Adopció p. 16

Resolució 481/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la freqüència de pas dels autobusos entre Sant Quintí de 
Mediona i les ciutats de Vilafranca del Penedès i Igualada i 
la instal·lació de marquesines a les parades de Sant Quintí 
de Mediona
Tram. 250-00711/09
Adopció p. 16

Resolució 482/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el calendari de les obres d’adaptació de l’estació Rambla 
Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00712/09
Adopció p. 17

Resolució 483/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la declaració de sòl contaminat de la finca ocupada pels 
residus de l’empresa Massó i Carol, a Santa Coloma de Cer-
velló
Tram. 250-00714/09
Adopció p. 17

Resolució 484/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la implantació del sistema tarifari integrat al transport 
públic col·lectiu del Berguedà
Tram. 250-00720/09
Adopció p. 17

Resolució 485/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la instal·lació de pantalles acústiques i l’adopció de me-

sures mediambientals a l’autopista C-32, al pas per l’Escola 
Rosa Sensat del Masnou
Tram. 250-00748/09
Adopció p. 18

Resolució 486/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres d’habitatges protegits per a joves a Ca 
n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00757/09
Adopció p. 18

Resolució 487/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici de les obres dels habitatges de protecció oficial al sec-
tor residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00758/09
Adopció p. 18

Resolució 488/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres dels habitatges protegits per a joves 
i dels habitatges de protecció oficial a l’avinguda de Josep 
Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00759/09
Adopció p. 19

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la transparència de les mesures que regulen els 
preus dels medicaments d’ús humà i llur inclusió en l’àmbit 
dels sistemes públics d’assegurança de malaltia
Tram. 295-00182/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica la Directiva 92/65/CEE del Consell pel que 
fa als requisits zoosanitaris que regeixen el comerç dins la 
Unió i les importacions a la Unió de gossos, gats i fures
Tram. 295-00183/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu als desplaçaments d’animals de companyia sen-
se ànim comercial
Tram. 295-00184/09
Coneixement de la proposta p. 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09
Rebuig p. 20

Dos fascicles Fascicle primer

Ef7
Nota adhesiva
La Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya els exercicis 2009 i 2010 (tram. 250-01001/09) té una correcció en el BOPC 297 (16.04.2012).
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Proposta de resolució sobre la consideració del 
sector de la venda no sedentària com una excepció en l’apli-
cació de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el 
mercat interior
Tram. 250-00577/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el desmantellament 
per Red Eléctrica de España de la línia de 220 kV que va de 
Vic (Osona) a Juià (Gironès)
Tram. 250-00581/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
qualitat dels serveis d’atenció residencial i diürna destinats a 
les persones amb discapacitat
Tram. 250-00829/09
Rebuig 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 Cultura
Tram. 250-00858/09
Decaïment p. 20

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
Rebuig p. 20

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el règim de transparència i 
publicitat de les retribucions dels titulars de les institucions 
de la Generalitat i de les condicions de llur nomenament o 
contractació
Tram. 202-00076/09
Esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la 
Generalitat al Senat

Procediment per a elegir un senador o senadora
Tram. 280-00003/09
Candidat a senador proposat pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió p. 21
Tramesa a la Comissió p. 21

3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

Procediment per a designar sis membres del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals
Tram. 286-00002/09
Propostes de candidats p. 22
Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de ca-
pacitat i d’idoneïtat dels candidats proposats pels grups 
parlamentaris p. 22

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació i el mi-
llorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cer-
vera de la Marenda, el manteniment de l’estació central de 
Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la 
recuperació dels descomptes als usuaris de la línia entre 
Cervera de la Marenda i Girona
Tram. 250-00872/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’accés al castell de 
Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere 
Sallavinera
Tram. 250-00878/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la restauració i la po-
sada en funcionament de les estacions depuradores d’ai-
gües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les estacions depuradores d’aigües residuals de 
Massanes
Tram. 250-00880/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Terrassa
Tram. 250-00883/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte de restau-
ració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu 
de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
Tram. 250-00892/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasa-
ment d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00898/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles 
de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i 
el garantiment de la seguretat en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte 
del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació 
sostenible de les zones de regadiu
Tram. 250-00955/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’aturada de la central 
nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a 
l’anàlisi d’observadors externs
Tram. 250-00957/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’ampliació del conve-
ni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de 
residència i centre de dia de la Plataforma Centre Multiser-
veis d’aquest municipi
Tram. 250-00958/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon institut de Lliçà de Munt
Tram. 250-00959/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció 
de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i 
Plegamans
Tram. 250-00962/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00969/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la 
construcció del nou institut escola
Tram. 250-00971/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les actuacions per a re-
soldre els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de la 
Florida, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les accions davant el 
Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres es-
peculatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la 
inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la publicació de la rela-
ció de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de condicionament de la carretera C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera C-
150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00980/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
Tram. 250-00981/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’ac-
tuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00983/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Gro-
ga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla 
especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats 
socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el no-cessament de 
l’emissió de Televisió de Catalunya per sa tèl·lit l’1 de maig de 
2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la reconversió indus-
trial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies 
renovables
Tram. 250-00995/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla 
de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, 
Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Mo-
lló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre les intervencions on-
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00998/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a garantir la seguretat en l’àmbit de la prevenció i extin-
ció d’incendis
Tram. 250-00999/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la reobertura de ser-
veis d’urgències i l’ampliació horària de centres d’atenció 
primària de Sabadell
Tram. 250-01000/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració per part 
de la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització 
de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya els exercicis 2009 i 2010
Tram. 250-01001/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la fixació a Internet i 
als GPS de les dades de l’eix Diagonal, que uneix Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama per a introduir vehicles elèctrics en les flotes de vehi-
cles comercials i de distribució que operen a la zona metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-01004/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre les mesures per a pal-
liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels 
efectes de l’onada de fred
Tram. 250-01005/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la internalització del 
servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
Tram. 250-01006/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-01007/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la represa del funcio-
nament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’arribada i el desple-
gament de la tecnologia de telefonia mòbil de tercera gene-
ració a les comarques de Girona
Tram. 250-01009/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ar-
ranjament de l’andana de l’estació de tren a Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-01011/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la reparació de les es-
cales mecàniques d’accés a l’andana de l’estació de Renfe 
de la Plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 250-01012/09
Presentació p. 46
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Proposta de resolució sobre la convocatòria per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les subvencions per 
a finançar les xarxes de captació, potabilització i subminis-
trament d’aigua potable
Tram. 250-01013/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la reobertura del mau-
soleu de Centcelles, a Constantí, i el garantiment de la pre-
sència mínima necessària de treballadors públics al conjunt 
de la Tàrraco romana
Tram. 250-01014/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les car-
reteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30, de Cerdanyola, 
i B-40, de Terrassa
Tram. 250-01015/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per a cons-
truir el vial de connexió amb l’enllaç nord de la carretera C-37
Tram. 250-01016/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
beca de menjador escolar als infants que la reben des del 
principi del curs 2011-2012
Tram. 250-01017/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el suport i la implicació 
en l’R+D dedicat a la salut de les dones i, en concret, als mi-
crobicides vaginals
Tram. 250-01018/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01019/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01020/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
Tram. 250-01021/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les beques d’escolarit-
zació i de menjador per a les escoles bressol i les de menja-
dor per als alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 
75% del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la propietat i l’usde-
fruit dels habitatges associats a la presó de la Trinitat Vella, 
a Barcelona
Tram. 250-01024/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
compensar els veïns del barri de la Trinitat Vella, de Barcelo-
na, pels efectes de la construcció del carril VAO
Tram. 250-01025/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
construir habitatges de lloguer social per a joves al barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01026/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la connexió dels col-
lectors d’aigües residuals de la Cellera de Ter, Cruïlles, Mo-

nells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva 
amb les estacions depuradores de destinació
Tram. 250-01027/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya del 2012
Tram. 250-01028/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de desdoblament de l’autovia A-2 al seu pas per les comar-
ques gironines
Tram. 250-01029/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
construir un centre de dia amb residència i habitatges tute-
lats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01030/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la constitució del Con-
sell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre les conseqüències pe-
nals per als ciutadans inculpats per les protestes contra el 
pla Caufec a Esplugues de Llobregat el 2007 i el 2009
Tram. 250-01032/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
activitats i les connexions del Casal Tramuntana, al barri del 
Clot, de Barcelona, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs 
i violents
Tram. 250-01033/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les regions policials Me-
tropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental
Tram. 250-01035/09
Presentació p. 61

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Esmenes a la totalitat p. 61

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
Esmenes a la totalitat p. 62

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del 
poble català
Tram. 300-00139/09
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Go-
vern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors 
regulats
Tram. 300-00140/09
Presentació p. 63
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Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
d’aigua i sanejament
Tram. 300-00141/09
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la fun-
ció pública
Tram. 300-00142/09
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre el corredor mediter-
rani
Tram. 300-00143/09
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i la difu-
sió de la balança fiscal territorial entre Catalunya i l’Adminis-
tració de l’Estat
Tram. 300-00144/09
Presentació p. 64

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la 
defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament 
i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 300-00145/09
Presentació p. 64

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre 
el dret d’accés a la informació pública
Tram. 360-00007/09
Tramitació en Comissió p. 64

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 directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la transparència de les mesures que regulen els 
preus dels medicaments d’ús humà i llur inclusió en l’àmbit 
dels sistemes públics d’assegurança de malaltia
Tram. 295-00182/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 64

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica la Directiva 92/65/CEE del Consell pel que 
fa als requisits zoosanitaris que regeixen el comerç dins la 
Unió i les importacions a la Unió de gossos, gats i fures
Tram. 295-00183/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 65

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu als desplaçaments d’animals de companyia sen-
se ànim comercial
Tram. 295-00184/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 65

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 65
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 65

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00002/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 66

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 234/IX, sobre 
un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 290-00223/09
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 66

Control del compliment de la Resolució 295/IX, sobre 
els aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell
Tram. 290-00284/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 315/IX, sobre 
el compliment del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Tram. 290-00304/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 316/IX, sobre 
les obres d’adaptació a la normativa i de millorament de l’ac-
cessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat, a Barcelona
Tram. 290-00305/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 317/IX, sobre 
l’execució d’una nova estació en la línia de tren d’alta velocitat, a 
Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00306/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 318/IX, sobre 
l’aplicació de descomptes en les tarifes dels autobusos in-
terurbans als usuaris discapacitats
Tram. 290-00307/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 319/IX, so-
bre la reclamació al Govern de l’Estat de la redacció dels 
projectes i l’execució del cobriment parcial de la carretera 
B-20 a Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el 
Parc Europa
Tram. 290-00308/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 320/IX, sobre 
l’establiment d’un sistema de devolució de l’import del bitllet 
dels transports públics en els casos de retard important o 
d’interrupció del servei
Tram. 290-00309/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 321/IX, sobre 
les imputacions de la Fiscalia de Medi Ambient a alcaldes i 
regidors per infraccions per abocaments d’aigües residuals 
a rius i cursos d’aigua
Tram. 290-00310/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 322/IX, sobre 
les subvencions relatives a promocions d’habitatges de llo-
guer i sobre la reintroducció del Fons estatal d’eficàcia en 
les polítiques d’habitatge
Tram. 290-00311/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 323/IX, sobre 
el millorament de les instal·lacions de les àrees de descans i 
les àrees de servei de les autopistes
Tram. 290-00312/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 325/IX, sobre 
l’adaptació del Pla director d’infraestructures del transport 
públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 290-00314/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70
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Control del compliment de la Resolució 326/IX, sobre 
el millorament del transport per carretera entre Sant Quintí 
de Mediona i Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00315/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 327/IX, sobre 
les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Terrassa
Tram. 290-00316/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 328/IX, sobre 
la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista 
AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia, a l’estat anterior a les obres de 
reordenació del sistema de peatge a Martorell
Tram. 290-00317/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 329/IX, sobre 
la reducció dels temps dels trajectes de tren entre Manresa 
i Lleida i l’increment del nombre de circulacions de trens en 
aquesta línia
Tram. 290-00318/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 330/IX, sobre 
l’inici de les obres d’execució de l’accés ferroviari a la termi-
nal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 290-00319/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 332/IX, sobre 
la senyalització de Badia del Vallès a les sortides i als carrils 
de desacceleració de la carretera C-58
Tram. 290-00321/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 333/IX, sobre 
el reallotjament de les famílies afectades per la reforma del 
barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00322/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 334/IX, sobre 
el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous ac-
cessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
Tram. 290-00323/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 335/IX, sobre 
la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a dur a terme actua cions de correcció hidrològica al riu Te-
nes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 290-00324/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 338/IX, so-
bre les competències de la Generalitat en matèria de caixes 
d’estalvi
Tram. 290-00327/09
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 74

Control del compliment de la Resolució 339/IX, sobre 
la nova regulació de les caixes d’estalvi
Tram. 290-00328/09
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 344/IX, sobre 
les obres de manteniment i d’ampliació de l’Escola Lola An-
glada de Badalona
Tram. 290-00332/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 345/IX, sobre 
l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada de 
Badalona
Tram. 290-00333/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 346/IX, la 
construcció de l’Institut Cabrils
Tram. 290-00334/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 347/IX, so-
bre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de 
Barcelona
Tram. 290-00335/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 348/IX, sobre 
la transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de 
Gavà
Tram. 290-00336/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 349/IX, sobre 
les obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarra-
gona
Tram. 290-00337/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 350/IX, sobre 
l’establiment d’acords entre les entitats juvenils i els centres 
públics d’educació secundària per a explicar a l’alumnat els 
projectes associatius
Tram. 290-00338/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 351/IX, sobre 
el reinici de les obres de construcció del nou institut de Ro-
da de Barà
Tram. 290-00339/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/IX, sobre la 
política de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011
Tram. 390-00045/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 78

Control del compliment de la Moció 50/IX, sobre les 
mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educa-
ció infantil i primària
Tram. 390-00050/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 79

Control del compliment de la Moció 51/IX, sobre el 
compliment de les mocions i les resolucions i la promoció 
del diàleg parlamentari en el desplegament de mesures de 
política educativa
Tram. 390-00051/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 80

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les deu mesures urgents anunciades pel Govern el 
25 d’octubre de 2011 per al millorament de l’ocupació dels 
aturats de llarga durada
Tram. 354-00091/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el contingut i l’abast del protocol d’actuació per al 
desenvolupament d’infraestructures elèctriques en el perío-
de 2011-2014 signat entre Endesa i la Generalitat
Tram. 354-00094/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les mesures previstes amb relació als desocupats 
que perdran la cobertura econòmica els propers mesos
Tram. 354-00105/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la possibilitat que s’instal·li a Catalunya el complex 
d’oci i joc impulsat pel grup Las Vegas Sand i sobre els pos-
sibles efectes d’aquest complex
Tram. 354-00116/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació relativa a la creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 354-00117/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre les negociacions per a l’emplaçament a Cata-
lunya del macroequipament lúdic Las Vegas
Tram. 354-00142/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les mesures i els ajustaments 
econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat
Tram. 354-00150/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el canvi de les previsions de 
creixement econòmic i la modificació dels pressupostos del 
2012
Tram. 354-00151/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 354-00160/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels 
expedients de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 354-00166/09
Sol·licitud i tramitació p. 82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, 
professora titular d’hisenda pública, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01100/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alon-
so González, catedràtic de dret financer i tributari de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01101/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Valentí Pich, presi-
dent del Consell General de Col·legis d’Economistes, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01102/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, de-
gà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01103/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de José Andrés Ro-
zas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01104/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01105/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01106/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, 
catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01107/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Marta Espasa i 
Queralt, professora d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01108/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Joan Francesc Co-
rona Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universi-
tat de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Empre-
sa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01109/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, 
catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01110/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, 
catedràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01111/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, 
catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01112/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Marta Espasa Que-
ralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01113/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Elisenda Paluzie 
Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01114/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, 
catedràtica d’hisenda pública i coautora de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01115/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Francesc Co-
rona Ramon, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’es-
tudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01116/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Carles Cos-
tas Terrones, professor titular d’hisenda pública i coautor 
de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposi-
ció de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01117/09
Sol·licitud p. 85
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Proposta de compareixença de Marta Espasa i 
Queralt, professora titular d’hisenda pública i coautora de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposi-
ció de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01118/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01119/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, 
expert en economia de la salut i coautor de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01120/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovi-
ra i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01121/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Xavier Sala i Mar-
tín, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resultats 
de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01122/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila-
nova, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01123/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i 
Balcells, professor titular de teoria econòmica i coautor de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposi-
ció de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01124/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Fer-
rer, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi 
«Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01125/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Maties Vives i 
March, economista i coautor de l’estudi «Resultats de la ba-
lança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 352-01126/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i 
Martí, catedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi 
«Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01127/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de José Antonio Mar-
tínez Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01128/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, 
membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superi-
or d’Investigacions Científiques, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01129/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Mikel Buesa, cate-
dràtic d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01130/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de María Ángeles Gar-
cía Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01131/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria perquè informi sobre els contactes amb el grup 
Piaggio amb relació a la producció del 2012 de la planta de 
Derbi de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 356-00243/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball perquè informi so-
bre el grau de compliment dels acords entre el grup Piaggio 
i el comitè d’empresa de Derbi
Tram. 356-00244/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Secretariat Gitano davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti els resultats que ha ob-
tingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i plantegi els ob-
jectius de present i de futur de la fundació per a l’accés a 
l’ocupació dels grups socials més desfavorits
Tram. 356-00252/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internaci-
onalització de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Te-
lecomunicacions, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informin sobre els costos de l’energia fotovoltaica i la 
competitivitat de les instal·lacions individuals
Tram. 356-00255/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del 
sector del metall
Tram. 356-00315/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

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
Tram. 356-00458/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del director de 8TV da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre 
l’ús del català en aquesta cadena
Tram. 356-00459/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Navarro, 
catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00487/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, governador del Banc d’Espanya, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les participacions 
preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00488/09
Sol·licitud p. 88
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Sol·licitud de compareixença de Julio Segura 
Sánchez, director de la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00489/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Ba-
diella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les ac-
tuacions del Govern amb relació a les participacions prefe-
rents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00490/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, presi-
dent de .la Caixa., davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a 
les participacions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00491/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, presi-
dent de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00492/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mestres, di-
rector general d’Unnim, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00493/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Manuel Troya-
no, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del 
Govern amb relació a les participacions preferents de les 
caixes d’estalvis
Tram. 356-00494/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, pre-
sident de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00495/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Manuel Pardos Vi-
cente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Go-
vern amb relació a les participacions preferents de les cai-
xes d’estalvis
Tram. 356-00496/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos Domínguez, vicerector d’Economia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00497/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de M. Carme Saba-
ter i Sánchez, directora de la Coordinadora d’Usuaris de la 
Sanitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00498/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00499/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, pre-
sident de la Confederació d’Associacions Empresarials del 
Tercer Sector Social, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les 
retallades del Govern
Tram. 356-00500/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00501/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat CAT davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00502/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Toni Castejón, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00503/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SPC davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00504/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Manel Parada, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00505/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Pere Hervas, re-
presentant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00506/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Carles Membrado 
Garcia, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00507/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton Rius, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00508/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat CSIF davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00509/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00510/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Interins de la Generalitat davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00511/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de Manuel Espinola, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
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d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00512/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de Guillem Sabaté, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00513/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Dempeus davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00514/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs Torre-
lles, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00515/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Juan Torres López, 
catedràtic d’economia de la Universitat de Sevilla, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expli-
qui les conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00516/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Francisco Álvarez 
Molina, director d’Ética Family Office, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00517/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Carme Borbonès i 
Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00518/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Josep Marquès i 
Baró, president de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00519/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà Lassnig, 
presidenta de la Federació de Pares d’Alumnes de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Go-
vern
Tram. 356-00520/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Rosa Cadenas, 
presidenta de l’associació Dincat, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conse-
qüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00521/09
Sol·licitud p. 94

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
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Cándido Conde-
Pumpido, representant de l’Associació d’Afectats pel Ces-
sament d’Operacions de Spanair, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00526/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mauri, re-
presentant del comitè d’empresa de Spanair i de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00527/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Batlle More-
no, administrador concursal del concurs voluntari de credi-
tors de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00528/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pérez, de-
legat de la Confederació General del Treball a l’empresa 
Newco de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00529/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat i president de 
Cimalsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00530/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael Bagó, 
conseller de Volcat 2009, SL, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00531/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Felipe Muntadas-
Prim Lafita, director general d’Avançsa, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00532/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cordón, 
director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00533/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Joan Gaspart, pre-
sident del Consorci de Turisme de Barcelona, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00534/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença d’Albert Carreras de 
Odriozola, secretari d’Economia i Finances i president del 
Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00535/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Manuel Albanell, 
director general d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, 
SA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00536/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Benny Zakrisson, 
vicepresident executiu de Scandinavian Airlines, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00537/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Ferran Soriano, ex-
president del Consell d’Administració de Spanair, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00538/09
Sol·licitud p. 96
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Sol·licitud de compareixença de Ricardo Oso An-
drés, representant de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00539/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Carlos Caballero 
Martínez, representant del sindicat CTA, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00540/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Federico Cárdenas 
Ares, representant del Sindicat Independent de TCP de Líni-
es Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00541/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Cristina Artigas 
Ansón, representant del Sindicat de Tripulants Auxiliars de 
Vol de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00542/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Vicente López Na-
varro, representant de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00543/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique Can-
tón García, representant de l’Associació Sindical Espanyola 
de Tècnics de Manteniment Aeronàutic, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00544/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Natalia Castaño 
Graham, representant de Comissions Obreres, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00545/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Castells i Oli-
veres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00546/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal, ex-
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00547/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00548/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Mercedes Hernán-
dez Segovia, representant de Span air, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00549/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Rafael Suñol, exvi-
cepresident executiu de Catalana d’Iniciatives, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00550/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Balaguer, exdi-
rector d’Aeroports de Catalunya, davant la Comissió d’Eco-

nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00551/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Joan Roca Sagar-
ra, secretari del Consell d’Administració de Catalana d’Inici-
atives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00552/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Miquel Martí Es-
cursell, vicepresident de Femcat, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00553/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Carod-
Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00554/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Josep Huguet, ex-
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00555/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon 
Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de 
Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00556/09
Sol·licitud p. 99

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
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de 
Spanair davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi dels perjudicis que ha generat el tanca-
ment de Spanair als afectats
Tram. 356-00560/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre els afectats 
per les participacions preferents
Tram. 356-00562/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
presenti les conclusions de la Missió Internacional de Verifi-
cació dels Drets Humans a Colòmbia
Tram. 356-00575/09
Sol·licitud p. 100

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el resultat del viatge al Marroc amb una delegació 
d’empresaris
Tram. 355-00102/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les deu 
mesures urgents anunciades pel Govern el 25 d’octubre de 
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2011 per al millorament de l’ocupació dels aturats de llarga 
durada
Tram. 355-00103/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les me-
sures previstes amb relació als desocupats que perdran la 
cobertura econòmica els propers mesos
Tram. 355-00104/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació relativa a la 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 355-00105/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 101

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

Compareixença de Fèlix Riera, director de l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats que es 
duran a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00033/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre la situació de la prem-
sa comarcal i local
Tram. 357-00072/09
Substanciació p. 101

Compareixença de la presidenta de la Xarxa de 
Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre les prioritats per a l’impuls i el 
desenvolupament de la custòdia del territori
Tram. 357-00167/09
Substanciació p. 101

Compareixença de representants de la Unió de Po-
lígons Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a presentar les accions previstes per 
l’entitat
Tram. 357-00174/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre 
la violència masclista contra les dones i les nenes
Tram. 357-00252/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la violència masclista contra les dones 
i les nenes
Tram. 357-00253/09
Substanciació p. 101

Compareixença de Carles Sala, secretari d’Habitat-
ge i Millora Urbana, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat per a informar sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialització de promoci-
ons d’habitatges de lloguer social
Tram. 357-00269/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el projecte de construcció d’una guixe-
ra a la vall de Tost
Tram. 357-00270/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’Àngels Guiteras, representant 
del Grup de Treball de Promoció de l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a presentar l’Informe de valoració del des-
plegament de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia 

personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, a Catalunya
Tram. 357-00279/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Editors de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua per a informar sobre la problemàtica del cost superior 
dels llibres en català respecte del castellà
Tram. 357-00280/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença del director de 8TV davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a informar sobre l’ús del ca-
talà en aquesta cadena
Tram. 357-00281/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença del secretari general del Departa-
ment de Cultura i Llengua davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a informar sobre les notícies aparegudes a la 
premsa amb relació a l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 357-00282/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença del director general d’Indústria da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
els contactes amb el grup Piaggio amb relació a la produc-
ció del 2012 de la planta de Derbi de Martorelles (Vallès Ori-
ental)
Tram. 357-00283/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença del director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre el grau de compliment 
dels acords entre el grup Piaggio i el comitè d’empresa de 
Derbi
Tram. 357-00284/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Secretariat Gitano davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar els resultats que ha obtingut els períodes 
2000-2006 i 2007-2013 i plantejar els objectius de present 
i de futur d’aquesta fundació per a l’accés a l’ocupació dels 
grups socials més desfavorits
Tram. 357-00285/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de representants de Secartys-So-
lartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de 
les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicaci-
ons, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre els costos de l’energia fotovoltaica i la competiti-
vitat de les instal·lacions individuals
Tram. 357-00286/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Unió Metal-
lúrgica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre la situació del sector del metall
Tram. 357-00287/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 27
Convocada per al dia 28 de març de 2012 p. 103

Sessió plenària núm. 28
Convocada per al dia 28 de març de 2012 p. 104

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i 
Ocupació al conseller de Territori i Sostenibilitat
Tram. 330-00032/09
Presentació p. 105
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4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei del Pla integral de foment de l’ocupa-
ció i de lluita contra l’atur
Tram. 202-00061/09
Oposició del Govern p. 105
Cloenda de la tramitació p. 105

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei de simplificació burocràtica en la tra-
mitació d’autoritzacions de treball dels estrangers la relació 
laboral dels quals es desenvolupa a Catalunya
Tram. 202-00069/09
Oposició del Govern p. 106
Cloenda de la tramitació p. 106

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei per la igualtat d’oportunitats en el sis-
tema educatiu català
Tram. 202-00073/09
Oposició del Govern p. 106
Cloenda de la tramitació p. 106

NOTES
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2011
Tram. 232-00004/09
Proposta al Ple p. 107

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació sobre els serveis 
mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a 
garantir els serveis essencials durant la vaga general del dia 
29 de març, signat el 22 de març de 2012
Acord p. 108
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 476/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de la variant de Valli-
rana de la carretera N-340 en la proposta 
d’obres per a finançar per la via de la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut d’au-
tonomia
Tram. 250-00679/09, 250-00688/09 i 250-00705/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les obres de construcció de la 
variant de Vallirana de la carretera N-340 (tram. 250-
00679/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38818); 
el de la Proposta de resolució sobre el finançament de la 
variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut (tram. 250-00688/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38821), i el de la Proposta de resolució sobre el fini-
ment de les obres de la variant de Vallirana (tram. 250-
00705/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38824).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure el fi-
nançament de la variant de Vallirana de la carretera N-340 
en la proposta d’obres per a finançar per la via de la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia per tal 
que aquesta infraestructura es posi en servei l’any 2013.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 477/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat del transport públic 
de viatgers per carretera en horari nocturn 
entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00646/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn 
de transport de viatgers per carretera entre Sant Sadurní 
d’Anoia i Vilafranca del Penedès (tram. 250-00646/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 26037).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a articular, en 
el termini de tres mesos, un mecanisme alternatiu que 
permeti garantir la continuïtat del transport públic de vi-
atgers per carretera en horari nocturn entre Vilafranca 
del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 478/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació d’una parada a 
Gelida en el recorregut de la línia de trans-
port nocturn de viatgers per carretera entre 
Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00647/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’ampliació del recorregut de la línia 
de transport nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Ano-
ia i Vilafranca del Penedès i la incorporació d’una parada 
a Gelida (tram. 250-00647/09), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26038).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar el 
recorregut de la línia de transport nocturn de viatgers per 
carretera entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès incorporant-hi una parada al municipi 
de Gelida per cada servei que s’ofereix.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 479/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de les variants d’Olot i 
les Preses entre les carreteres C-152 i N-260
Tram. 250-00703/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les mesures per a afavorir la 
construcció de la variant d’Olot entre les carreteres C-152 
i N-260 (tram. 250-00703/09), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38823).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar 
prioritària, dins la formació de la xarxa bàsica de carre-
teres de Catalunya, la construcció de les variants d’Olot i 
les Preses i, en aquest sentit, a: 

a) Finalitzar la redacció del projecte constructiu corres-
ponent al llarg del 2012.

b) Impulsar una programació de les obres de la variant 
d’Olot tenint en compte la situació econòmica actual, les 
necessitats de contenció del dèficit públic i les disponibi-
litats pressupostàries futures.

c) Adoptar, amb la major brevetat possible, una determi-
nació amb relació a les característiques que ha de tenir la 
variant de les Preses, d’acord amb aquesta determinació, 
i fer les actuacions necessàries per a poder efectuar pos-
teriorment l’encàrrec del projecte constructiu.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 480/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la programació i el calendari 
d’execució de la nova estació d’Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la posada en funcionament de 
l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro (tram. 
250-00709/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 38826).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en 
el marc de la redacció del nou Pla director d’infraestruc-
tures 2011-2020 la programació de la nova estació d’Er-
nest Lluch de la línia 5 del metro i fixar-ne el calendari 
d’execució en funció del conjunt d’inversions previst.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 481/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la freqüència de pas dels auto-
busos entre Sant Quintí de Mediona i les ciu-
tats de Vilafranca del Penedès i Igualada i la 
instal·lació de marquesines a les parades de 
Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la freqüència de pas dels autobu-
sos entre Sant Quintí de Mediona i Igualada i Vilafranca 
del Penedès i la instal·lació de marquesines a les parades 
de Sant Quintí de Mediona (tram. 250-00711/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 38827).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Augmentar, prioritàriament, la freqüència de pas del 
servei d’autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Vila-
franca del Penedès i entre Sant Quintí de Mediona i Igua-
lada.

b) Dotar de marquesines de protecció les parades del ser-
vei d’autobusos del municipi de Sant Quintí de Mediona.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 482/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el calendari de les obres d’adap-
tació de l’estació Rambla Just Oliveras de la 
línia 1 del metro
Tram. 250-00712/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el calendari d’execució de les 
obres d’accessibilitat de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro (tram. 250-00712/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
38828).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, un cop quedin 
assignades les partides pressupostàries necessàries per a 
l’execució, el calendari de les obres d’adaptació de l’esta-
ció Rambla Just Oliveres de la línia 1 del metro.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 483/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració de sòl contaminat 
de la finca ocupada pels residus de l’empre-
sa Massó i Carol, a Santa Coloma de Cer-
velló
Tram. 250-00714/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat 
de la finca ocupada pels residus de l’empresa Massó i Ca-
rol, a Santa Coloma de Cervelló (tram. 250-00714/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 38830).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Concloure urgentment l’estudi per a la declaració de 
sòl contaminat de la finca ocupada pels residus aban-
donats de l’empresa Massó i Carol, a Santa Coloma de 
Cervelló (Baix Llobregat) i impedir el canvi d’ús del sòl 
mentre no estigui declarat com a sòl no contaminat.

b) Fer un estudi de la qualitat de les aigües subterrànies 
per a assegurar la correcta utilització de l’aigua dels pous 
propers a la finca a què fa referència la lletra a i un estudi 
de la qualitat de l’aire dels voltants dels residus abando-
nats per tal d’informar la població dels possibles efectes 
sobre la salut.

c) Programar una campanya de mesures de qualitat de 
l’aire mitjançant una unitat mòbil d’immissió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 484/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació del sistema tarifari 
integrat al transport públic col·lectiu del Ber-
guedà
Tram. 250-00720/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
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posta de resolució sobre la implantació del sistema ta-
rifari integrat al transport públic col·lectiu del Berguedà 
(tram. 250-00720/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38828).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
millorant les condicions de desplaçament en transport 
públic dels ciutadans del Berguedà i a fer la integració ta-
rifària del conjunt de serveis de la comarca amb caràcter 
prioritari, en funció de les disponibilitats pressupostàries 
existents.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 485/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la instal·lació de pantalles acústi-
ques i l’adopció de mesures mediambientals 
a l’autopista C-32, al pas per l’Escola Rosa 
Sensat del Masnou
Tram. 250-00748/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la instal·lació de proteccions 
acústiques i l’adopció de mesures mediambientals a l’au-
topista C-32, al pas per l’Escola Rosa Sensat, del Masnou 
(tram. 250-00748/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a la concessionària Acesa que instal·li ur-
gentment pantalles acústiques a l’autopista C-32, al pas 
pel Masnou, per a protegir de l’impacte acústic de l’auto-
pista especialment l’Escola Rosa Sensat i els altres edifi-
cis del Masnou més propers a aquesta via.

b) Adoptar les mesures necessàries per a exigir a la con-
cessionària Acesa que faci plantar la vegetació més efi-
caç per a capturar gasos emanats del trànsit i protegir de 
la contaminació de l’autopista especialment l’Escola Ro-
sa Sensat i els altres edificis del Masnou més propers a 
l’autopista C-32.

c) Garantir l’execució urgent d’aquestes obres en el ter-
mini de tres mesos.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 486/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres d’habitatges 
protegits per a joves a Ca n’Arús, a l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00757/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el calendari de les obres d’ha-
bitatges protegits per a joves a Ca n’Arús, a l’Hospitalet 
de Llobregat (tram. 250-00757/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42854).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar dins 
el segon semestre del 2012, si no sorgeix cap impedi-
ment, les obres dels seixanta-tres habitatges protegits per 
a joves a l’avinguda del Carrilet, cantonada amb la ram-
bla de Marina, de Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès).

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 487/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres dels habitat-
ges de protecció oficial al sector residencial 
Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00758/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el calendari de les obres dels 
habitatges de protecció oficial al sector residencial Gor-
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nal III, a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00758/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42855).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, tan 
aviat com sigui possible i quan s’obtingui el finançament 
necessari, les obres dels setanta-set habitatges de protec-
ció oficial al sector residencial Gornal III, al carrer de 
Narcís Monturiol, cantonada amb el carrer de la Fortuna, 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

Resolució 488/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres dels habitat-
ges protegits per a joves i dels habitatges de 
protecció oficial a l’avinguda de Josep Tar-
radellas de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00759/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 16, 07.03.2012, DSPC-C 253

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 7 de març de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el calendari de les obres dels habi-
tatges protegits per a joves i dels habitatges de protecció 
oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospitalet de 
Llobregat (tram. 250-00759/09), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42856).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, tan 
aviat com sigui possible i quan s’obtingui el finançament 
necessari, les obres dels seixanta habitatges protegits 
per a joves i trenta-tres habitatges de protecció oficial a 
l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 145, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès).

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a la 
transparència de les mesures que regulen 
els preus dels medicaments d’ús humà i 
llur inclusió en l’àmbit dels sistemes públics 
d’assegurança de malaltia
Tram. 295-00182/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 92/65/CEE del Consell pel que fa 
als requisits zoosanitaris que regeixen el co-
merç dins la Unió i les importacions a la Unió 
de gossos, gats i fures
Tram. 295-00183/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu als des-
plaçaments d’animals de companyia sense 
ànim comercial
Tram. 295-00184/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Proposta de resolució sobre la considera-
ció del sector de la venda no sedentària com 
una excepció en l’aplicació de la Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mer-
cat interior
Tram. 250-00577/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Proposta de resolució sobre el desmantella-
ment per Red Eléctrica de España de la línia 
de 220 kV que va de Vic (Osona) a Juià (Gi-
ronès)
Tram. 250-00581/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 20.03.2012 
(DSPC-C 264).

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

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 19, tinguda el 20.03.2012 
(DSPC-C 264).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 56689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56689)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei so-
bre el règim de transparència i publicitat de les retribuci-
ons dels titulars de les institucions de la Generalitat i de 
les condicions de llur nomenament o contractació (tram. 
202-00076/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

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

3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A 
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir un senador o sena-
dora
Tram. 280-00003/09

Candidat a senador proposat pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 152.4 del Reglament del Parlament 
i els articles 4 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del 
procediment de designació dels senadors que representen 
la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, en compliment de l’acord de la Mesa del 
Parlament i de la Junta de Portaveus de l’1 de febrer de 
2011, ha proposat Josep Maldonado i Gili perquè repre-
senti la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Tramesa a la Comissió

Acord: Presidència del Parlament, 20.03.2012.

Als efectes del que disposa l’article 4 de la Llei 6/2010, 
s’acorda de trametre la candidatura a la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats i als grups parlamentaris.
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3.10.19. DESIGNACIONS DE MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS

Procediment per a designar sis membres del 
Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00002/09

Propostes de candidats
Reg. 57050, 57051, 57052 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.03.2012

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 57050)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa com a membres del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals als següents candidats: 

– Sr. Xavier Guitart i Domènech

– Sr. Josep Vilar Grèbol

Per donar compliment al que disposa l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, s’adjunten els currículums del 
Sr. Xavier Guitart i Domènech i el Sr. Josep Vilar Grèbol.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 57051)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pro-
posa al Sr. Armand Querol Gasulla perquè en la propera 
sessió plenària sigui elegit membre del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Per tal de donar compliment a l’article 157 del Reglament 
del Parlament, s’adjunta el currículum del candidat.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament

Proposta de candidats presentadapel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 57052)

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 7.2 i 3 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, segons la redac-
ció donada per l’article 12 de la Llei 2/2012, de 22 febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 
i els precedents, proposa els següents candidats com a 
membres del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió. S’adjunten els currículums cor-
responents.

– Sr. Brauli Duart i Llinares

– Sra. Núria Llorach i Boladeras

– Sr. Antoni Pemán Vicastilto

– Sr. Josep Puigbó i Valeri

Així mateix proposa al Sr. Brauli Duart i Llinares com a 
President del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya de capacitat i d’idoneïtat dels candi-
dats proposats pels grups parlamentaris

Reg. 57445 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 21.03.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta:

Em plau comunicar-vos que el Ple de Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, en sessió celebrada avui, ha adoptat, 
entre d’altres, l’Acord 39/2012, en relació amb l’informe 
d’idoneïtat professional de les candidatures trameses per 
la presidència del Parlament de Catalunya per tal de for-
mar part del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, que us enviem adjunt per 
certificació.

Atentament, 

Ramon Font Bové

Barcelona, 21 de març de 2012

Carme Figueras i Siñol, consellera secretària del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya,

Certifico: Que el Ple del Consell, en la sessió del 21 de 
març de 2012, ha adoptat l’Acord 39/2012, en relació amb 
l’informe sobre cadascun dels candidats i candidates a 
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formar part del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals relatiu a llur capacitat i 
idoneïtat per ocupar el càrrec.

Acord 39/2012, de 21 de març, del Ple del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Informe del Consell de l’Audiovisual  
de Catalunya en relació amb les candidatures 
trameses per la Presidència del Parlament  
de Catalunya per tal de formar part  
del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

L’article 82 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reco-
neix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya com l’auto-
ritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació 
audiovisual pública i privada amb plena independència 
del Govern de la Generalitat de Catalunya en I ‘exercici 
de les seves funcions.

La Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (en endavant, CCMA) atri-
bueix al Consell de l’Audiovisual de Catalunya determi-
nades competències en relació amb la composició del 
Consell de Govern i l’elecció dels membres que l’inte-
gren.

Concretament, l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei de la 
CCMA, en la nova redacció del precepte donada per la 
Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual, estableix el següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en veri-
fiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de com-
petència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administració, 
d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions 
de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han d’ésser justificats de manera con-
creta en l’informe sobre els candidats a què fa referència 
l’apartat 3. [...]».

Per tal que el Consell dugui a terme aquesta funció, 
l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei preveu que «El Parla-
ment ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya la llista dels candidats a formar part del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, en un nombre que pot ésser superior al de les va-
cants existents. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
ha d’emetre un informe sobre cadascun dels candidats re-
latiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i 
ha de trametre els dits informes al Parlament, abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la 
comissió que correspongui».

A aquest efecte, en data 19 de març d’enguany (registre 
d’entrada núm. 003E/4342012), la Presidència del Parla-
ment de Catalunya ha tramès a aquest Consell les propos-
tes de persones candidates presentades per alguns grups 
parlamentaris, i que són les següents: 

– Sr. Brauli Duart i Llinares

– Sr. Xavier Guitart i Domènech 

– Sra. Núria Llorach i Boladeras 

– Sr. Antoni Pemán i Vicastillo 

– Sr. Josep Puigbó i Valeri 

– Sr. Armand Querol i Gasulla 

– Sr. Josep Vilar i Grèbol 

Atesa la naturalesa i les funcions d’aquesta institució com 
a autoritat de regulació de la comunicació audiovisual, 
l’objecte de l’informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya té com a finalitat verificar la idoneïtat, d’acord 
amb criteris estrictes de competència professional, de les 
persones candidates.

Des d’aquest plantejament, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya informa sobre la proposta adreçada pel Parla-
ment de Catalunya, en estricte compliment del mandat es-
tablert per l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei de la CCMA.

En vista dels perfils biogràfics tramesos, no pot apre ciar-
se la concurrència, en cap de les candidatures, de cir-
cumstàncies que permetin efectuar de forma indubitada i 
manifesta un judici individual de manca d’idoneïtat pro-
fessional, ja que totes les persones proposades estan in-
closes en algun dels supòsits que estableix l’apartat 2 de 
l’article 7, és a dir, «que hagin exercit funcions d’admi-
nistració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o 
funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques 
o privades».

No obstant l’anterior, i tenint en compte les dades que 
consten en els registres del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, sí que es detecta en el candidat Josep Puigbó 
i Valeri la presència d’un conflicte d’interessos derivat de 
les seves relacions de propietat i/o negoci amb operadors 
privats de mitjans audiovisuals, relacions que, en cas que 
sigui escollit, haurien de ser sotmeses a les previsions 
de la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats. 
Aquesta adequació prevista en les lleis seria, tanmateix, 
aplicable a qualsevol altre candidat en què es donessin 
unes circumstàncies similars.

El Consell constata, un cop més, tal com ja ho va fer en 
l’informe de 16 de gener de 2008, que, malgrat la ine-
xistència de circumstàncies que invalidin els criteris de 
capacitat i d’idoneïtat professional en totes les persones 
candidates, en l’elaboració de la llista tramesa hi ha pri-
mat la imatge de transaccions partidistes, sobre la base 
de criteris d’oportunitat i d’estratègia política, cosa que 
ha estat reflectida d’aquesta manera en els mitjans de co-
municació i ha estat percebuda com una pràctica radical-
ment contrària a l’esperit del legislador.

En conseqüència, el Ple del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya adopta els següents

Acords: 

1. Informar el Parlament, en compliment de les funcions 
que l’article 7 de la Llei 11/2007 –en la nova redacció de 
la Llei 2/2012– encomana al Consell, sobre el fet que no 
concorren motius de manca d’idoneïtat professional ma-
nifesta en relació amb totes les persones candidates sense 
excepció.

2. Lamentar que la proposta de candidatures en el seu 
conjunt aparegui com a resultat de l’aplicació de quotes 
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de partit, visualitzada en la seva negociació, la qual co-
sa no s’adequa ni amb l’esperit de la Llei de la CCMA ni 
amb els criteris d’independència i de professionalitat que 
promou.

3. Constatar que el procediment seguit per designar les 
candidatures n’ha contaminat la presumpció d’indepen-
dència. Cal recordar que la Llei de la CCMA reforça els 
criteris d’independència i de professionalitat i, per tant, 
preveu que els membres del Consell de Govern han d’ac-
tuar amb plena independència i neutralitat, i no poden es-
tar sotmesos a cap instrucció o a cap indicació en l’exer-
cici de les seves funcions i, per tant, en cap cas no poden 
actuar com a representants dels grups polítics. Cal tenir 
present que aquests són uns principis que formen part de 
l’estatut personal dels consellers i de les conselleres, i que 
només es podran avaluar a posteriori.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, a l’empa-
ra del que estableix l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 201

Carme Figueras i Siñol
Consellera secretària

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la potenciació i 
el millorament de la línia ferroviària entre Fi-
gueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el 
manteniment de l’estació central de Figueres 
i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, 
i la recuperació dels descomptes als usua-
ris de la línia entre Cervera de la Marenda i 
Girona
Tram. 250-00872/09

Esmenes presentades
Reg. 49463 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49463)

Apartat 1

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

«1. Potenciar i millorar la coordinació horària dels 
serveis regionals de la línia de tren Figueres-Portbou-
Cervera de la Marenda, i del futur servei de rodalia de 
Girona amb els serveis ferroviaris regionals del Llengua-
doc-Rosselló.»

Apartat 2

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

«2. Resoldre el pas de la línia convencional al seu pas 
per la ciutat, tant pel que fa a l’estació com pel que fa als 
passos a nivell.»

Apartat 3

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

«3. Introduir millores en el règim tarifari dels serveis re-
gionals de la línia Figueres - Portbou - Cervera de la Ma-
renda encaminades a què els usuaris freqüents gaudeixin 
de més descomptes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49464 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49464)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, a que a 
través dels diversos departaments i institucions concer-
nides, consensuï amb l’Ajuntament de Sant Pere Salla-
vinera (Anoia) un ajut per tal de resoldre definitivament 
l’asfaltatge i adequació de l’accés al castell de Boixadors, 
a l’aeròdrom i a diverses masies, sempre i quan la dispo-
nibilitat pressupostaria ho permeti.»
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Proposta de resolució sobre la restauració i 
la posada en funcionament de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de Terrafor-
tuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09

Esmenes presentades
Reg. 49465 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49465)

Apartat 1

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

«1.A posar en funcionament l’EDAR de Terrafortuna i a 
tal efecte a adoptar les mesures que resultin adients en re-
lació amb el concessionari obligat contractualment, amb 
l’advertiment que el cost de la reparació de les possibles 
destrosses i/o robatoris no seran assumits per l’Agència 
Catalana de l’Aigua.»

Apartat 2

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

«2. A finalitzar la redacció del projecte modificat de les 
obres de l’EDAR de la Goba, procedir a la seva aprova-
ció i acabar l’execució de les obres.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49466 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49466)

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 posar en funcionament l’estació depuradora de 
Massanes i l’estació depuradora de la urbanització de 
Riuclar i a tal efecte a adoptar les mesures que resul-
tin adients en relació amb el concessionari obligat con-
tractualment.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49467 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49467)

Apartat 1

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

«1. Redactar el Pla de Viabilitat de les obres del perllon-
gaments dels Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa 
que en garanteixi el seu finançament, al llarg de l’últim 
trimestre del 2012.»

Apartat 2

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

«2. Una vegada es disposi d’un Pla de Viabilitat de les 
obres del perllongament dels Ferrocarrils del a Generali-
tat de Catalunya a Terrassa establir la programació dels 
treballs que queden pendents, amb l’objectiu que s’ini-
ciïn al més aviat possible.»

Proposta de resolució sobre l’acabament 
de les obres de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09

Esmenes presentades
Reg. 49468 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49468)

Lletra b

Apartat 1

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

«1.Redactar un Pla de Viabilitat de les obres de perllon-
gament dels FGC a Sabadell que permeti garantir el seu 
finançament. Una vegada es disposi d’aquest nou pla de 
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finançament, establir la programació dels treballs pen-
dents d’execució.»

Apartat 3

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

«3. Procedir a la urbanització d’aquells àmbits ocupats 
actualment per les obres que estiguin en condicions de ser 
alliberats de manera definitiva.»

Apartat 5

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

«5. Minimitzar i endreçar aquells àmbits ocupats actual-
ment per les obres que han de ser objecte de la continua-
ció dels treballs quan es reprenguin.»

Apartat 6

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

«6. Avançar la posada en servei dels aparcaments del 
Passeig de la Plaça Major i de l’Avinguda Josep Tarra-
dellas.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49469 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49469)

Apartat 1

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

«1. Establir les mesures necessàries per garantir que el 
restabliment i la restauració paisatgística de la zona la 
bòbila coneguda com «Vinya del Tot» (terme municipal 
de Sant Mateu del Bages), en el límit amb el municipi de 

Callús, es faci segons l’establert per autorització i no pu-
gui afectar les condicions de vida de les persones que vi-
uen en l’entorn.»

Apartat 3

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

«Instar l’Ajuntament de Sant Mateu a fer una comissió de 
seguiment amb els alcaldes dels municipis veïns per tal de 
fer el seguiment que es segueixi la normativa aplicable.»

Apartat 4

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

De tot el text de l’apartat.

Proposta de resolució sobre l’oposició al 
transvasament d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09

Esmenes presentades
Reg. 49470 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49470)

Apartat 1

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

«Primer: El Parlament de Catalunya reitera la seva ferma 
oposició a qualsevol modificació del vigent Plan Hidro-
lógico Nacional de l’Estat espanyol que pretengui impo-
sar transvasaments d’aigua des del riu Ebre i els altres 
rius de les conques internes de Catalunya o des d’altres 
conques externes, ja sigui cap a l’interior o l’exterior del 
territori de Catalunya, per innecessàries, contràries a la 
Directiva marc de l’aigua de la Unió europea i per la situ-
ació vulnerable dels cabals actuals, en especial en el riu 
Ebre i la seva conca i els rius de les conques internes de 
Catalunya.»
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Apartat 2

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

«2) No incorpori cap proposta de transvasament de re-
cursos hídrics des dels rius de la conca del Ebre, ni de les 
conques internes de Catalunya, ni tampoc des de conques 
externes, en qualsevol proposta de modificació del vigent 
Plan Hidrológico Nacional, en atenció al que es preveu 
en el Pla de gestió de les conques internes de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 49471 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49471)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a vetllar per tal que, en el cas que estudis pos-
teriors posin de manifest riscos per a la salut i el medi, 
s’adoptin les mesures correctores necessàries en l’antic 
abocador de Can Planas perquè sigui compatible amb el 
futur plantejament urbanístic.»

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la situació de 
les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de 
la central nuclear d’Ascó fins que les instal-
lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observa-
dors externs
Tram. 250-00957/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
conveni signat el 2011 amb la Fundació Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consor-
ci de serveis a les persones i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a concertar no-
ves places de residència i centre de dia de 
la Plataforma Centre Multiserveis d’aquest 
municipi
Tram. 250-00958/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon institut de Lliçà de 
Munt
Tram. 250-00959/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Ba-
dalona
Tram. 250-00961/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del complement educatiu per a la manuten-
ció dels infants acollits
Tram. 250-00967/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitat-
ges del 2012
Tram. 250-00968/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte 
educatiu i sobre la construcció del nou ins-
titut escola
Tram. 250-00971/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre les accions da-
vant el Govern de l’Estat perquè reguli les 
inversions financeres especulatives sobre 
béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i la inclusió del pressu-
post d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
la relació de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la signatura del 
conveni de cessió del tram de travessia ur-
bana de la carretera C-150a al nucli de Mata, 
a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les places de llar d’infants de l’Ajunta-
ment de Porqueres
Tram. 250-00981/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la 
Canonja
Tram. 250-00983/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 146/2010, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les re-
serves naturals parcials de la Font Groga i 
de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elabo-
ració del Pla especial de protecció del me-
di natural i el paisatge del Parc Natural de 
Collserola
Tram. 250-00984/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre la seguretat vi-
ària 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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 35

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la 
Bressola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre el no-cessament 
de l’emissió de Televisió de Catalunya per sa-
tèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el garanti-
ment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2012 al 04.04.2012).

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’actualització 
del Pla de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 49399 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’any 1995 el Govern de al Generalitat de Catalunya va 
aprovar el pla de sanejament de Catalunya, en compli-
ment de la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament 
d’aigües residuals urbanes. Aquest preveia la realització 
dels sistemes de sanejament en els nuclis de més de dos 
mil habitants equivalents a tot el país.

L’any 2005 es va actualitzar el pla de sanejament amb 
el nou PSARU 2005 que preveia 1.800 actuacions distri-

buïdes per tot el territori amb una inversió total de 1.740 
milions euros destinats a acomplir definitivament la Di-
rectiva 91/271 l’any 2012.

En aquests moments la inversió de l’Agència Catalana 
de l’Aigua que s’havia planificat en el PSARU ha quedat 
alentida per ajustaments pressupostaris i tot indica que 
no es donarà plena continuïtat al calendari d’inversions 
que s’havia previst en el PSARU 2005 fins l’any 2015.

L’alteració de la planificació feta per l’anterior Govern 
suposa una indefinició de la política d’inversions de cara 
al futur i una desorientació dels ajuntaments sobre com i 
quan podran disposar de les estacions de depuració d’ai-
gües residuals que han de donar servei als seus municipis.

Tot aconsella que convé redactar un nou document de ba-
se que reordeni la planificació en el territori de les inver-
sions en matèria de sanejament d’aigües, que fixi nous 
calendaris per a les inversions i que, partint de la base de 
les previsions del PSARU 2005, posi en ordre l’actuació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

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

Proposta de resolució

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

– A elaborar, en el termini de tres mesos, per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua la redacció d’una actualit-
zació del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals, que in-
clogui una nova planificació i calendari de les inversions 
al país en matèria de sanejament d’aigües.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les depuradores d’aigües 
residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, 
Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, 
Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 49400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

D’acord amb les previsions contingudes en el Programa 
de sanejament d’aigües residuals de Catalunya (PSARU) 
de l’any 2005 s’han licitat i construït diferents depurado-
res d’aigües residuals que es preveien en funcionament 
una vegada finalitzades.

Entre aquestes infraestructures de tractament d’aigua re-
siduals hi trobem les EDARS de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà i Serra de Daró a la comar-
ca de l’Alt Empordà; Llambilles i Flaçà a la comarca del 
Gironès; Fontcoberta a la comarca del Pla de l’Estany; 
Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa i Vila-
llonga de Ter a la comarca del Ripollès, totalment cons-
truïdes i en condicions d’entrar en funcionament.

La no posada en marxa d’aquestes depuradores està cau-
sant un perjudici als ajuntaments afectats per la indefen-
sió davant una hipotètica denúncia mediambiental.

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

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

Proposta de resolució

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

– A posar en funcionament immediat les depuradores 
d’aigües residuals de Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, Flaçà, Font-
coberta, Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa 
i Vilallonga de Ter.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00998/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 49421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 

presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

En las últimas fechas se han tenido que cancelar opera-
ciones de enfermedades graves porque no había sufici-
entes camas para ingresar a los pacientes en el Hospital 
Universitario de Bellvitge, donde en una semana se tu-
vieron que cancelar cinco intervenciones de Oncología 
programadas desde hacía varias semanas. Mientras tan-
to, en una planta del citado centro hospitalario, todo un 
ala estuvo cerrada debido a que no hay presupuesto para 
abrirla de forma urgente.

Hace tan sólo unos meses y dados los recortes del presu-
puesto en este área, el conseller de Salud, Boi Ruiz, pre-
cisó que las intervenciones de oncología y del corazón y 
las más graves seguirían teniendo prioridad. Sin embar-
go, las cinco intervenciones de cirugía oncológica se re-
trasaron porque no había suficientes camas para ingresar 
a los pacientes.

Debido a esta situación, y debido a la constante falta de 
previsión del Departament de Salut, el subgrupo parla-
mentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Genera-
litat a adoptar las siguientes medidas en el Hospital Uni-
versitario de Bellvitge

– Reprogramar de forma inmediata todas las intervenci-
ones oncológicas atrasadas

– Proveer todos los medios humanos y materiales nece-
sarios para el correcto funcionamiento de todos los ser-
vicios hospitalarios, en especial la asignación de camas 
disponibles para las personas ingresadas 

– Reabrir de forma inmediata todos los quirófanos 

– Tomar todas las medidas necesarias para evitar la con-
gestión, la sobrecarga o el cierre de los quirófanos dis-
ponibles 

– Tomar todas las medidas necesarias para evitar el co-
lapso de los servicios de urgencias

Palau del Parlament, 6 de marzo de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a garantir la seguretat en l’àm-
bit de la prevenció i extinció d’incendis
Tram. 250-00999/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 49433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president-portaveu del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Tot i les convocatòries gairebé anuals dutes a terme des 
de l’any 1998 en endavant, el Cos de Bombers de la Ge-
neralitat ha crescut molt poc en qüestió d’efectius hu-
mans absoluts. La entrada de personal no ha suposat un 
augment important dels bombers que realitzen guàrdies 
en els parcs, degut a les jubilacions, els bombers en sego-
na activitat, l’obertura de nous parcs (amb la consegüent 
redistribució dels efectius), i la creació i desplegament de 
les necessàries especialitats (GRAF, GRAE, i altres). Per 
tant, és necessari que continuïn aquestes convocatòries 
per tal de no reduir de manera perillosa els efectius que 
cada dia protegeixen als ciutadans de Catalunya.

A més, en molts parcs de bombers no hi ha comanda-
ments; tot i les últimes promocions internes a caporal i 
sergent, no s’han cobert les necessitats del nostres servei. 
I tothom pot intuir que la manca de comandaments pot 
portar a situacions perilloses per manca d’organització 
(com va ser el cas de l’accident d’Horta de Sant Joan).

La manca de promoció interna a bombers de grup C està 
provocant que molts bombers de la categoria inferior ha-
gin de fer de comandament i realitzar tasques de suport 
sanitari, quan segons la Llei de Bombers actual, no tenen 
atribuïdes aquestes tasques. La Generalitat podria arri-
bar a ser denunciada per aquest fet.

La Comissió Parlamentària que va investigar l’accident 
d’Horta de Sant Joan, amb resultat de cinc bombers 
morts, va instar al Govern a adoptar una sèrie de me-
sures, tant en l’àmbit de la prevenció d’incendis fores-
tals, com en l’extinció d’incendis forestals. D’aquestes úl-
times, les que afecten al Cos de Bombers, molt poques 
s’han portat a terme gairebé dos anys desprès del dicta-
men d’aquella comissió.

No hi ha definit un projecte clar de futur en el Cos de 
Bombers. Cal renovar la Llei de Bombers, i redactar el 
reglament, cosa que no s’ha fet mai. Cal que el Govern 
digui què espera del bombers. Cal redefinir la cartera de 
serveis. Tot això i més s’hauria de deixar clar i per part 
del Govern. Cal establir un rumb en el Cos de Bombers, i 
que aquest no depengui dels govern futurs ni de majories 
parlamentàries.

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

Proposta de resolució

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

1. Ordenar els efectius de bombers per a poder cobrir tot 
el territori català, per tal de que cap comarca estigui sen-
se parc de bombers professional.

2. Programar l’ingrés dels prop de 350 bombers que 
manquen per tal de garantir la seguretat en tot el territori.

3. Modificar l’Article 4 de la Llei 5/1999, de 12 de juliol, 
de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regu-
lació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya, per tal que els bombers de l’es-
cala bàsica puguin accedir als dos anys a l’escala tècnica 
de manera automàtica, i així poder prestar la assistència 
sanitària amb totes les garanties legals per als bombers i 
de seguretat per als ciutadans.

4. Implementar les mesures més importants de les 40 que 
va proposar la comissió del foc d’Horta de Sant Joan.

5. Renovar la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya

6. No penalitzar els bombers amb retallades superiors a 
les generals per a tot el personal de la Generalitat.

7. Excloure els cossos de seguretat i emergència del límit 
de tres mesos per a percebre el 100% del sou per baixa 
per malaltia comú.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Albert Rivera Díaz
President-portaveu del SP C’s

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de serveis d’urgències i l’ampliació horària 
de centres d’atenció primària de Sabadell
Tram. 250-01000/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’assistència sanitària a la ciutat de Sabadell pateix una 
situació de precarietat, com a conseqüència del tanca-
ment de les urgències nocturnes de Ca N’Oriac, que ha 
passat a atendre fins les 24 hores i els caps de setmana de 
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17 hores a les 24 hores i de la modificació dels horaris de 
l’atenció primària a Sabadell.

Els caps de setmana els únics centres d’assistència pri-
mària oberts són els de Ca N’Oriac, els dissabtes de les 
17h fins les 24h i els diumenges de les 8h fins les 24h, a 
més del servei d’atenció continuada de Sant Fèlix.

L’únic centre obert les vint-i-quatre hores i tots els dies de 
l’any és el centre d’atenció continuada de Sant Fèlix, a més, 
del servei d’urgències del centre hospitalari Parc Taulí.

Sabadell compta amb una població de més de 207.000 
habitants i quinze centres d’atenció primària. Els serveis 
d’urgències en funcionament són insuficients, provocant 
problemes de massificació dels serveis d’urgències de 
l’Hospital Taulí i de Sant Fèlix.

Aquesta situació s’afegeix a la problemàtica general que 
pateix la sanitat com a conseqüència de les retallades i 
que ha provocat el tancament de llits i a la reducció de 
personal que incrementa la pressió assistencial i que 
s’afegeix a un dèficit històric d’assistència sanitària de 
Sabadell i les poblacions del seu entorn.

Un dels objectius del Pla de Salut 2011-2015 és reduir 
en un 10% la freqüentació d’urgències hospitalàries. Un 
objectiu que no es podrà assolir si es tanques els serveis 
d’urgències d’atenció primària.

El sistema sanitari català està basat en els principis de la 
universalitat, l’equitat, la qualitat de l’assistència i l’ac-
cessibilitat, que es va traduir en el desplegament d’una 
xarxa d’atenció sanitària arreu del territori. En aquests 
moments l’accessibilitat està posada en qüestió pel tanca-
ment de serveis sanitaris fonamentals, l’equitat pels efec-
tes que la minva de l’assistència té especialment en deter-
minats barris i ciutats en els quals la crisi ja té un gran 
impacte i la qualitat per l’increment de la massificació i 
de les llistes d’espera.

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. Obrir els caps de setmana i dies festius quatre centres 
d’atenció primària de 8h a 24h, de manera que es cobreixi 
el conjunt de les àrees geogràfiques de la ciutat de Saba-
dell. Dos d’aquests centres estaran oberts les vint-i-quatre 
hores, els tres-cents seixanta cinc dies l’any. Aquests cen-
tres comptaran amb la dotació de personal adequada.

2. Reobrir el servei d’urgències de Ca N’Oriac les vint-
i-quatre hores de dilluns a divendres i d’un altre centre 
d’atenció primària per garantir una adequada cobertura.

3. Acordar la reobertura dels centres d’urgències i de l’or-
ganització dels serveis sanitaris a Sabadell amb la Fede-
ració d’Associació de Veïns, la Plataforma en defensa de 
la salut pública de Sabadell i l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració per 
part de la Sindicatura de Comptes d’un in-
forme de fiscalització de les subvencions 
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya els exercicis 2009 i 2010
Tram. 250-01001/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, conforme a lo establecido en los artícu-
los 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos

En el programa anual de actividades para el año 2011 la 
Sindicatura de Comptes tenía previsto iniciar la elabo-
ración de un informe de fiscalización del Servei Català 
d’Ocupació. Dicho informe tenía como objeto la fisca-
lización de las subvenciones otorgadas por esta entidad 
durante el 2009.

Finalizado el año 2011 se ha constatado que el informe 
de fiscalización sobre las subvenciones del Servei Cata-
là d’Ocupació durante el año 2009 no se ha elaborado. 
Es más, en el programa anual de actividades para el año 
2012 de la Sindicatura de Comptes, dentro de los infor-
mes atribuidos a uno de los Síndics aparece como decaí-
do, por lo que finalmente, se ha desparecido de los traba-
jos de la Sindicatura.

El Servei Català d’Ocupació (SOC) es un organismo 
autónomo de carácter administrativo adscrito del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació. Su actuación se enmarca 
en la actuación de la Estrategia Europea sobre el Trabajo 
y sus funciones principales son la intermediación entre 
quién ofrece trabajo y quiénes lo buscan. Así mismo, uno 
de sus cometidos esenciales es la formación de los de-
sempleados para mejorar su formación y adaptarlos a las 
necesidades actuales del mercado de trabajo.

Para la puesta en marcha de sus funciones el SOC dispo-
ne para este año 2012 de un presupuesto de más de 445 
millones de euros y tiene a su servicio cerca de 1500 per-
sonas. Del total del presupuesto, más de 336 millones de 
euros, es decir, el 75,5% del mismo se enmarcan en el ca-
pítulo 4 dedicado a las transferencias corrientes.

El importe del presupuesto del SOC justifica ya de por sí, 
que la Sindicatura de Comptes ejerza algún tipo de con-
trol del mismo, pero la situación económica en la que nos 
encontramos lo hace aún más importante y necesario.

Es de una vital importancia ser pulcros en la gestión de 
los recursos de los ciudadanos y aún más cuando estos 
son escasos. Renunciar a elaborar el informe de fiscaliza-
ción de las subvenciones otorgados por el SOC durante el 
año 2009 no contribuye a la transparencia exigible a los 
responsables públicos y a los organismos de control. Es 
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necesario volver a plantear la necesidad de incluir dicho 
informe de nuevo en el programa anual de actividades y 
ampliarlo a más ejercicios.

Por todos estos motivos, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya, atendiendo que el Servei Ca-
talà d’Ocupació es un organismo autónomo de la Genera-
litat adscrito al Departament d’Empresa i Ocupació, en-
carga a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que, de 
conformidad con lo que dispone la Ley 18/2010, de 7 de 
junio, de la Sindicatura de Comptes, proceda a la elabo-
ración de un informe de fiscalización de las subvenciones 
otorgadas por el SOC durante los ejercicios 2009 y 2010.

Palau del Parlament, 23 de febrero de 2012

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

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de 
Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El proper any 2015 es celebrarà el 150è aniversari de la 
inauguració de la línia fèrria de Tarragona a Martorell 
per l’interior que actualment rep el nom tècnic de C-4. 
La infraestructura actual recorre els següents munici-
pis Barcelona, Molins de Rei, Martorell, Sant Sadurní 
d’Anoia, Vilafranca del Penedès, l’Arbós, el Vendrell i 
Sant Vicenç de Calders, sent aquesta la seva darrere es-
tació.

Aquells passatgers d’aquesta línia que necessitin conti-
nuar desplaçant-se fins a la ciutat de Tarragona han de re-
alitzar un transbordament a Sant Vicenç de Calders, can-
viar de línia i tren amb les complicacions organitzatives, 
econòmiques i de mobilitat que això els implica.

La línia C-4 de rodalies té un volum important d’usuaris. 
Molts d’aquests usuaris utilitzen aquest mitjà de trans-

port en direcció sud per desplaçar-se al seu lloc de tre-
ball a la ciutat de Tarragona i a la resta de pobles de la 
comarca, doncs és una zona amb un grau d’industrialit-
zació important. També és freqüent i habitual que hagin 
usuaris amb motius només turístics, ja que les comarques 
per les que transita la C-4 tenen un important potencial i 
atractiu turístic.

És per això seria convenient plantejar que els passatgers 
poguessin, sense fer cap mena de transbordament, poder 
desplaçar-se per la línia C-4 des de Barcelona fins a Tar-
ragona i viceversa. No és només una forma de facilitar el 
viatge als usuaris sinó que és una decisió que potenciaria 
la comunicació econòmica entre dues de les comarques 
amb major potencial econòmic i turístic de Catalunya, el 
Barcelonès i el Tarragonès juntament amb les seves res-
pectives àrees d’influència.

Així mateix, seria una forma indirecta de potenciar la 
mobilitat dels usuaris de les comarques per les que passa 
la línia, molts dels quals es traslladen a diari a una de les 
dues grans capitals per tal d’arribar als seus respectius 
llocs de treball, essent aquesta una manera més de llui-
tar contra els efectes de la crisis econòmica en la que ens 
trobem sumits. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Elaborar un estudi tècnic que avaluï la viabilitat, el 
cost social i el nivell d’afluència de passatgers, per valo-
rar el perllongament de la línia C-4 des de Sant Vicenç 
de Calders fins a Tarragona.

2. Un cop elaborat l’estudi incloure, si s’escau, en el marc 
del Conveni Generalitat– renfe el perllongament de la lí-
nia C-4 per l’interior des de Sant Vicenç de Calders fins 
a Tarragona.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
Rafael Luna Vivas, diputats del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la fixació a In-
ternet i als GPS de les dades de l’eix Diago-
nal, que uneix Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i la Geltrú, i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa tres mesos fou inaugurat el que s’ha anomenat «Eix 
Diagonal» que uneix la capital de l’Alt Penedès (Vi-
lafranca del Penedès) amb la del Garraf (Vilanova i la 
Geltrú). El principal objectiu de la construcció d’aquesta 
nova via era reduir el temps de circulació entre les du-
es capitals comarcals així com la reducció dels temps de 
trajecte entre els pobles que les separen i d’aquets amb 
les seves respectives capitals.

Tot i el temps que ha passat des de la seva posada en fun-
cionament els principals planificadors de rutes a Internet 
i els navegadors GPS segueixen sense tenir-la en compte 
a l’hora de proposar les diferents rutes alternatives per 
desplaçar-se d’una ciutat a altre, així com per fer-ne ús 
quan s’està de pas. En tots els casos els usuaris son desvi-
ats per l’antiga carretera C-15.

Així mateix la nova C-15 no es troba correctament se-
nyalitzada, ja que les referències a «Vilafranca del Pene-
dès» apareixen com a «Vilafranca P.».

S’afegeix als fets anteriorment exposats que en cap dels 
principals planificadors de rutes a Internet i als navega-
dors GPS s’indica la rotonda dels «Cinc Ponts» com un 
punt de especial perillositat tot i que ja s’ha cobrat diver-
sos accidents amb conseqüències desastroses. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Realitzar les gestions oportunes davant les empreses 
responsables de fixar les planificacions de rutes a Inter-
net i als GPS per tal que es faci ús de les més modernes i 
segures instal·lacions que la Generalitat pot oferir al ciu-
tadà per mitjà, en aquest cas, de l’Eix Diagonal.

2. Millorar la senyalització de la carretera C-15, especial-
ment al tram que uneix Vilafranca del Penedès amb Vi-

lanova i la Geltrú i especialment, corregir les referències 
a la població de Vilafranca del Penedès.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa per a introduir vehicles elèc-
trics en les flotes de vehicles comercials i de 
distribució que operen a la zona metropoli-
tana de Barcelona
Tram. 250-01004/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport terrestre representa una de les causes més 
importants de les emissions de contaminants, òbviament 
aquestes incideixen de forma més important a les zones 
més properes d’on es produeixen les emissions i per tant 
incideixen de forma més important a les zones urbanes. 
Així doncs, és en la Regió Metropolitana de Barcelona, 
per la seva compacte configuració on l’emissió de conta-
minants té un efecte més important sobre la qualitat de 
l’aire per tant, sobre la salut de les persones.

El Govern de la Generalitat disposa del Pla per a la Mi-
llora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015, en el que es fi-
xa objectius i mesures per assolir-los. Entre els objectius, 
pel que fa a l’àmbit del transport terrestre hi ha l’incen-
tiu d’ús de vehicles que generin menys contaminants. Ai-
xí una de les mesures previstes és el foment de l’ús de 
vehicles elèctrics com a vehicles de transport alternatiu 
als de gasolina o dièsel, fixant-se un ambiciós objectiu de 
76.000 vehicles l’any 2015.

Per les nostres ciutats es mouen diàriament una impor-
tant quantitat de vehicles comercials, de distribució o de 
lloguer, que solen formar part de flotes de grans empre-
ses. Així doncs, podem identificar un sector més o menys 
concret que mou una quantitat de vehicles important, i 
que podria ser objecte d’una campanya específica i di-
recta que permetria obtenir resultats importants. De fet, 
ja hi ha empreses que els seus vehicles comercials o de 
distribució són elèctrics o hídrids, contribuint d’aquesta 
manera a reduir la emissió de contaminants a la ciutat.
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Amb aquest mateix objectiu, la Generalitat de Catalunya 
va aprovar la Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a 
Catalunya (IVECAT 2010-2015) que compta entre les 
seves mesures «Acords amb els principals operadors de 
pàrquings i de flotes, per introduir els vehicles elèctrics 
en les flotes (...)».

Una de les principals barreres identificades en aquesta 
estratègia és la limitació i la competitivitat de la oferta, 
però si s’adoptessin noves mesures per estimular la de-
manda d’aquests vehicles, podria significar un estímul de 
la oferta i per tant un impuls per aquest sector.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a realitzar un programa per a la introducció de vehi-
cles elèctrics entre les flotes de vehicles que operen diàri-
ament a la zona metropolitana de Barcelona.

L’objectiu d’aquest programa estarà d’acord amb allò 
previst al Pla de Millora de la Qualitat Ambiental, i a 
la Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya i 
cercarà l’ampliació del parc del vehicles elèctrics, espe-
cialment en el cas de vehicles comercials, de distribució 
o de lloguer.

El programa comptarà amb les mesures d’impuls ne-
cessàries que permetin arribar de la forma més directa 
possible als sectors objecte del mateix, i permeti assolir 
l’objectiu de que aquestes empreses considerin el vehicle 
elèctric, com a una opció viable i beneficiosa pel medi i 
per la ciutadania, en el moment en que hagin de renovar 
llur parc de vehicles

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pa-
gesos produïdes pels efectes de l’onada de 
fred
Tram. 250-01005/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

En les darreres setmanes Catalunya ha patit una impor-
tant i inusual onada de fred. Aquest temporal ha provocat 
la presència de temperatures per sota de zero graus, ne-
vades i glaçades en punts de la nostra geografia on aques-
tes inclemències meteorològiques son poc comuns.

Quan fan acte de presència aquesta mena de circumstàn-
cies en indrets no habituats les conseqüències en el sector 
primari, que és el col·lectiu més exposat i indefens de la 
nostra societat a aquesta mena de inclemències, poden 
arribar a ser desastroses. Serveixi d’exemple el cas dels 
pagesos pratencs i de la resta d’aquesta comarca que, ac-
tualment ja donen per perduda la collita de carxofes d’en-
guany degut al ennegriment i mustio de la collita con-
seqüència de les darreres glaçades i segueixen exposats 
a la possibilitat de que les mates també es congelin i no 
quedi per més que arrencar-les i plantar-ne de noves, fet 
que deixaria tota la zona sense collita durant unes quan-
tes temporades.

Els efectes de la climatologia adversa provoquen quan-
tioses pèrdues econòmiques per un sector que històrica-
ment a ha estat un dels pilars característics de la nostra 
societat. Sector que ja venia patint els efectes de la dura 
crisis econòmica, especialment ferotge amb aquest col-
lectiu. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures necessàries per tal de pal-
liar les pèrdues econòmiques produïdes pel temporal de 
fred als pagesos, especialment aquells que a la comarca 
del Baix Llobregat han vist com les seves collites s’han 
perdut.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la internalitza-
ció del servei d’àpats del Centre Penitenciari 
Ponent
Tram. 250-01006/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.
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Exposició de motius

En aquests moments de crisi econòmica i financera on 
l’estat de les finances públiques travessen moments com-
plicats de tresoreria i finançament cal redoblar els esfor-
ços per optimitzar els limitats recursos públics, així com 
treballar per una administració eficient i eficaç.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Govern es-
tà realitzant reestructuracions de serveis públics que en 
algunes ocasions estan comportant retallades en aquests 
serveis. Per evitar aquest fet, alguns col·lectius proposen 
altres actuacions que van encaminades en els mateixos 
objectius que el Govern però a través d’altres mecanis-
mes.

En aquest sentit, el sindicat CSI-F-Presons ha presentat 
una iniciativa que pretén estalviar fins a 150.000 euros al 
mes al Departament de Justícia en el servei de càtering 
de la presó de Ponent. Aquest servei, entre d’altres, es va 
externalitzar durant la dècada dels 90. En aquest cas con-
cret lluny de reduir els costos per l’administració aques-
ta externalització ha comportat un increment notable del 
cost del servei.

A Catalunya encara hi ha presons en les que el servei de 
càtering encara està gestionat directament per la pròpia 
presó, aquest és el cas del Centre de la Model de Barce-
lona, el Centre Penitenciari de Tarragona i el de Girona. 
En aquests centres la despesa mitjana en menjar per in-
tern està compresa entre els 3,5 euros i els 5 euros, men-
tre que en aquells centres on el servei està externalitzat, 
com és el cas de la presó de Ponent, el cost mitjà ronda 
el 10 euros.

Amb l’objectiu de reduir la despesa pública i poder opti-
mitzar els recursos caldria buscar altres fórmules de ges-
tió en aquells serveis que es permeti i que sigui òptim 
com és el cas del servei de càtering dels centres peniten-
ciaris a Catalunya. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a internalitzar el servei de càtering de la presó de 
Ponent per tal que la seva gestió sigui més eficient per a 
la Generalitat, reduint així de forma substancial el seu 
cost d’aquest servei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la part corresponent a la Generalitat per a 
iniciar les obres de construcció del centre 
d’acollida turística de Les
Tram. 250-01007/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, 
diputat, Dolors López Aguilar, diputada, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els Centres d’Acollida Turística (CAT) son una nova ma-
nera de potenciar el turisme dels indrets on es troben si-
tuats. L’objectiu d’aquets centres és acollir els viatgers tot 
donant a conèixer Catalunya mitjançant la presentació 
dels seus referents culturals més representatius. És una 
forma excepcional i moderna per donar a conèixer als tu-
ristes tan la localitat en la que es troben situats com les 
contrades més properes, tot generant una mitjana d’entre 
dos i tres llocs de treball per a gent del poble.

Actualment la xarxa CAT la conformen 9 centres d’aco-
llida, vuit dels quals ja es troben en funcionament i el de 
Les que no s’ha ni començat. Per a la construcció d’aquets 
centres l’Ajuntament posa els terrenys i una part dels di-
ners, una altre part d’aquets la posa l’Estat i la resta la po-
sa la Generalitat. En el cas de Les tant l’Ajuntament com 
l’Estat han pagat la seva part però la Generalitat encara 
no, fet que paralitza l’inici de les obres de construcció 
tot causant un greu perjudici al municipi i als seus veïns. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a fer efectiu el pagament de la part corresponen a la 
Generalitat per tal de fer possible l’inici de les obres de 
construcció del CAT de Les.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vivas, 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputts del 
GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la represa del 
funcionament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt, Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El funicular de Gelida fou inaugurat el dia 1 de Novem-
bre de 1924, des de aquesta data Gelida sempre s’ha sen-
tit identificada amb el seu funicular que s’ha convertit 
en mol més que un simple mitjà de transport per als ge-
lidencs. El «funi», que es com tothom coneix aquest mit-
jà de transport, fou remodelat a principis dels anys 80 i 
re inaugurat 3 de abril de 1982. Té un recorregut de  
884 metres i transporta als seus passatgers des de el nucli 
de la ciutat de Gelida fins a l’estació de rodalies de la lí-
nia C-4.

El funicular és en realitat part del paisatge gelidenc, cap 
veí pot concebre la seva ciutat sense la imatge del funicu-
lar pujant i baixant. Al valor sentimental cal afegir-li el 
fort impacte turístic que genera el funicular al municipi 
amb les repercussions econòmiques que això suposa per 
als comerços de la ciutat.

Actualment el funicular es troba fora de servei per ordres 
del Govern de la Generalitat causant inconvenients als 
seus usuaris habituals però també al conjunt de ciutadans 
de Gelida que veuen reduïdes les seves possibilitats per 
atraure turistes a la seva ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament amb la màxima brevetat 
i urgència el funicular de Gelida tot coordinant les seves 
freqüències amb els horaris dels trens de rodalies de la 
línia C-4 al seu pas per l’estació de Gelida.

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’arribada i el 
desplegament de la tecnologia de telefonia 
mòbil de tercera generació a les comarques 
de Girona
Tram. 250-01009/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

La telefonia mòbil ha esdevingut un fenomen que està 
present en totes les nostres activitats diàries no només 
quotidianes sinó també professionals. Ha transformat en 
pocs anys les comunicacions entre les persones i entre les 
empreses, el que ha propiciat un increment vertiginós del 
nombre de terminals de telefonia mòbil que necessiten 
el trànsit de dades i una connexió a Internet amb bones 
prestacions.

La generalització en l’ús de la telefonia mòbil d’última 
generació ha ocasionat l’increment del nombre infraes-
tructures necessàries per a la utilització d’aquesta nova 
forma de comunicació. Donat que la implantació al terri-
tori d’antenes per a la telefonia 3G requeria d’una regla-
mentació específica, actualment aquestes infraestructu-
res de la comunicació no donen cobertura a tots els punts 
de moltes comarques de Girona. Això provoca que uns 
50.000 gironins no tinguin accés a la telefonia mòbil 
d’última generació. Un fet que situa les comarques gi-
ronines en un clar desavantatge respecte altres territoris, 
quan en ciutats com Madrid o Barcelona la quota d’habi-
tants amb accés a 3G supera el 99%.

A les comarques gironines un 8% de la població no té ac-
cés a la telefonia intel·ligent, segons l’últim informe anual 
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

La manca de cobertura 3G també és sens dubte fruit, 
també, de l’orografia de cada territori, més complicada 
en les comarques de muntanya, el que necessàriament 
condiciona l’establiment dels elements imprescindibles 
per el correcte desenvolupament d’aquest tipus de comu-
nicacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat de Catalunya a iniciar les gestiones necessàries per-
què la tecnologia de telefonia mòbil 3G arribi a totes les 
comarques gironines per acabar amb la cobertura insu-
ficient que hi ha en molts punts, eliminant les barreres 
administratives o normatives que impedeixen desplegar 
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aquest tipus de cobertura, tenint en compte l’orografia 
del territori, especialment complicada a les comarques 
de muntanya.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció de vint-i-quatre hores del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 56212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, 
diputat, Eva García Rodríguez, diputada, Alícia Alegret 
i Martí, diputada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió de Salut.

Exposició de motius

Fruit de les retallades en el Departament de Salut, el 
CAP del municipi de l’Arboç a la comarca del Baix Pene-
dès, s’ha vist obligat a aturar el seu servei durant les nits. 
El CAP de l’Arboç ha vingut atenen durant els darrers 
anys un volum important de pacients no tan sols de la 
vila en que es troba situat sinó també de tot el conjunt de 
municipis veïns, per tan la reducció de l’horari d’atenció 
al públic causa un greu perjudici als ciutadans de l’Arboç 
però als de la resta de municipis que en depenen.

És cert que l’Hospital Comarcal del Vendrell es troba si-
tuat a uns pocs quilometres i que és raonable argumen-
tar que el servei d’atenció nocturna que fins ara oferia 
el CAP de l’Arboç als seus ciutadans i als dels munici-
pis veïns ara s’ofereix des de l’Hospital del Vendrell. En 
contra d’aquest argument sorgeix, no obstant, la realitat 
diària d’aquest Hospital, col·lapsat habitualment per l’am-
pli volum de població a la que dona cobertura, població 
que augmenta exponencialment durant els mesos d’estiu. 
Aquesta mena de situacions provoquen un empitjorament 
del servei i un augment dels riscos que no podem tolerar i 
que fins a data d’avui els veïns de l’Arboç i dels seus mu-
nicipis limítrofes no han hagut de sofrir gracies al servei 
24 hores que oferia el seu CAP.

Tots aquets fets han provocat un descontent ciutadà gene-
ralitzat que s’ha vist reflectit en la creació d’una Platafor-
ma que organitza diferents protestes per evitar el tanca-
ment que consideren suposa assumir uns riscos en salut 
contraris als drets garantits per l’Estatut i la Constitució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a la reobrir el servei d’atenció 24 hores del CAP de 
l’Arboç (Baix Penedès) en el període de temps més breu 
possible.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vivas, 
Eva García Rodríguez, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
i Mas, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’arranjament de l’andana de l’estació de 
tren a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01011/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació de rodalies Renfe del municipi de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès) disposa de tres andanes; una d’elles 
es troba en molt mal estat ja que les rajoles del paviment 
estan aixecades. Malgrat que és la andana més poc trans-
itada, el terra malmès dona un efecte de deixadesa i de 
brutícia que no es correspon amb l’entorn penedesenc 
que és de una gran qualitat mediambiental.

Aquesta situació no es pot prolongar més en el temps de-
gut al fort impacte visual que genera en el turisme de ro-
dalies que visita constantment les Caves de Sant Sadurní, 
municipi conegut com la capital del Cava per les més de 
vuitanta empreses elaboradores d’aquest vi escumós ca-
talà, i sobretot, perquè el mal estat del paviment obstacu-
litza la còmoda circulació dels transeünts i pot ocasionar 
caigudes que provoquin lesions als usuaris d’aquest mitjà 
de transport públic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) un projecte de manteniment i arran-
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jament de l’andana de l’estació de Sant Sadurní d’Anoia 
(Alt Penedès) per tal que aquest projecte es pugui comen-
çar a implementar durant aquest any 2012.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les escales mecàniques d’accés a l’andana 
de l’estació de Renfe de la Plaça de Catalu-
nya de Barcelona
Tram. 250-01012/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 56214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació de Renfe de la Plaça Catalunya del municipi de 
Barcelona (Barcelonès) es troba en una situació precària 
pel que respecta als seus accessos. Aquesta precarietat 
l’ocasiona l’averia de dos de les escales mecàniques que 
permeten accedir a l’andana als passatgers.

Aquesta situació es prolonga en el temps i ja fa mesos 
que l’averia es va produir. Renfe al·lega que s’estan du-
ent a terme els procediments necessaris per a soluci-
onar aquesta averia però que la peça que ha de subs-
tituir-se ve de l’estranger, raó per la qual es retarda la 
reparació.

Desafortunadament, ja s’han donat incidències entre els 
usuaris d’aquest servei públic i alguns d’ells han sofert 
fins i tot lesions per culpa del mal estat de les escales me-
càniques en desús. Aquesta situació s’agreuja si tenim en 
compte que aquesta estació és una de les més transitades 
de la ciutat de Barcelona i que serveix com a connexió de 
un gran nombre de línies de metro i ferrocarril.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a negociar amb Renfe per agilitzar, en la mesura del 
possible, el procés de reparació de les dues escales mecà-

niques d’accés a l’andana de la estació de Renfe de Plaça 
Catalunya del municipi de Barcelona (Barcelonès).

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt; Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de 
les subvencions per a finançar les xarxes de 
captació, potabilització i subministrament 
d’aigua potable
Tram. 250-01013/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En resposta a una pregunta formulada pel grup parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya el desem-
bre de 2011 el Departament de Territori i Sostenibilitat 
va advertir que l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’any 
2012, no tenia intenció d’obrir la convocatòria que anual-
ment es destinava a subvencionar projectes municipals de 
creació de xarxes d’abastament d’aigua potable.

Aquesta línia de subvencions anava dirigida a municipis 
amb problemes de qualitat o garantia de recurs, entre els 
quals hi ha els petits municipis del país, els quals es ve-
uen afectats per inconvenients per a prestar correctament 
el servei (existència de disseminats i l’elevat cost que els 
suposa construir la xarxa d’abastament) i per limitacions 
pressupostàries per a fer front a aquesta despesa.

Considerem que cal disposar d’aquesta línia de subven-
cions per ajudar aquests petits municipis i donant suport 
a aquests per a disposar d’un servei bàsic, assenyalat en 
l’article 64.a) de la Llei Municipal i de Règim Local com 
a un dels serveis bàsics que han de prestar tots els ajunta-
ments de Catalunya.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que l’Agència Catalana de l’Aigua convoqui, per 
a l’any 2013, la línia de subvencions anual dedicada a do-
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nar suport a finançament de les xarxes de captació, pota-
bilització i subministrament d’aigua potable.

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 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del mausoleu de Centcelles, a Constantí, i el 
garantiment de la presència mínima neces-
sària de treballadors públics al conjunt de la 
Tàrraco romana
Tram. 250-01014/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Mausoleu de Centcelles està tancat al públic des del 
passat 1 de desembre perquè la Generalitat, responsable 
de la seva gestió, no ha cobert la vacant d’un treballa-
dor que té una baixa mèdica de llarga durada i la seva 
absència deixa el monument sense el nombre de perso-
nal mínim que en garanteix la seva seguretat per poder-lo 
mantenir obert. Centcelles forma part del conjunt ar-
queològic de Tàrraco declarat Patrimoni Mundial l’any 
2000. La seva administració recau en el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, la gestió del qual depèn del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
La decisió de tancar Centcelles perquè no es va procedir 
a designar substitut a la baixa laboral repercuteix negati-
vament en la imatge del municipi que l’acull, Constantí, 
i en l’oferta turística que significa el conjunt de Tàrra-
co. Tancar un monument no beneficia, sinó que perjudica 
l’economia de la zona.

L’Ajuntament de Constantí ha manifestat públicament 
la seva queixa davant d’una decisió de tancar Centcelles 
en un doble sentit, per la pèrdua de visitants i ingressos 
que això comportarà i per una manca d’informació per 
part del Departament responsable. El director de Serveis 
Territorials del Departament de Cultura a Tarragona va 
intentar justificar la decisió com una conseqüència més 
de la situació financera de la Generalitat. La política del 
govern català de voler estalviar despesa no cobrint bai-
xes de treballadors públics ha arribat a l’absurd en el cas 
de Centcelles, un monument que té un personal reduït i 
la baixa d’una sola persona sense substituir-la dificulta 
el seu funcionament. El conjunt de Tàrraco té un altre 

monument, la vil·la romana dels Munts a Altafulla, on el 
personal també és reduït i les circumstàncies excepcio-
nals que ara pateix Centcelles podrien reproduir-s’hi de 
forma eventual.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta Govern de la Genera-
litat a: 

– Destinar el personal necessari per reobrir el Mausoleu 
de Centcelles a Constantí de forma immediata.

– Garantir sempre la presència del personal mínim ne-
cessari en les diferents seus amb treballadors públics del 
conjunt de Tàrraco romana perquè no es repeteixi mai 
més la decisió de tancar al públic un monument que és 
Patrimoni de la Humanitat.

– Informar de forma diligent als ajuntaments que acullen 
monuments del conjunt de Tàrraco sobre tot el que envol-
ta la gestió d’aquests, per evitar un nou cas de desinfor-
mació entre institucions.

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 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les carreteres C-58 i C-16 entre les carrete-
res B-30, de Cerdanyola, i B-40, de Terrassa
Tram. 250-01015/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachi-
pi, 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

L’any 1975 es va posar en servei l’autopista B-29 de Bar-
celona a Terrassa, avui en dia C-58.

El 1995 es va ampliar, de manera que va quedar confi-
gurada amb 3 carrils per sentit fins a Sant Quirze, però 
no en el tram de Sant Quirze a Terrassa, en el que es van 
mantenir els 2 carrils per sentit inicials.

El juliol de 2002 es va licitar la redacció de l’estudi infor-
matiu de l’ampliació de l’autopista entre la B-30 i l’avin-
guda del Vallès a Terrassa. Aquest estudi informatiu va 
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sortir a informació pública el novembre de 2005 i es va 
aprovar el març de 2007.

Un nou estudi informatiu entre Sant Quirze i la B-40, va 
sortir a informació publica el març de 2008 i es va apro-
var l’abril de 2010.

Del conjunt d’actuacions previstes en els estudis infor-
matius anteriors, la Generalitat només ha portat a terme 
l’ampliació d’un dels sentits de circulació entre la B-30 i 
Sant Quirze, amb les obres licitades conjuntament amb 
les de construcció de la Ronda Oest de Sabadell.

La resta d’actuacions previstes en els estudis informatius 
anteriors disposen de projecte constructiu redactat.

El tram d’autopista situat entre Sant Quirze i Terrassa 
presenta congestions diàries de trànsit i registra afora-
ments superiors als 100.000 vehicles/dia.

Quan el Ministeri de Foment posi en servei el tram com-
plet de l’autovia B-40 entre Abrera i Terrassa la demanda 
de trànsit a la C-58/C-16 creixerà molt. L’estudi de trànsit 
del mateix projecte del Ministeri preveu que l’obertura 
de la B-40 suposarà l’aportació a la C-58/C-16 de més 
de 55.000 vehicles/dia extres. D’acord amb les previsions 
actuals del Ministeri de Foment, aquesta obertura s’ha de 
produir a principis de 2015.

Aquesta extrema demanda sobre el tram Sant Quirze-
Terrassa deriva de l’estrany esquema viari resultant de 
les actuacions que ha efectuat la Generalitat a d’una ban-
da: ampliació del 1995, ampliació del 2010, ronda oest 
de Sabadell el 2011, i les que està efectuant el Ministeri a 
l’altra banda: Autovia B-40 entre Abrera i Terrassa.

De no actuar amb immediatesa, s’haurà fet encara molt 
més acusat el coll d’ampolla existent entre Terrassa i Sa-
badell, creant una situació de congestió que actuarà en 
forma de frontera entre les dues grans ciutats del nord del 
Vallès Occidental, amb importants repercussions sobre el 
medi ambient i les possibilitats de recuperació econòmica.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a programar el conjunt de 
les obres d’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 entre 
la B-30 (Cerdanyola) i la B-40 (Terrassa), per tal que es 
puguin posar en servei.

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí per a construir el vial de connexió amb 
l’enllaç nord de la carretera C-37
Tram. 250-01016/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Ronda Sud d’Igualada és una infraestructura de vital 
importància per la comarca de l’Anoia que transcorre en 
el 80% del seu recorregut pel terme municipal de Vila-
nova del Camí, però es dona la circumstància que més 
d’un any després de la seva entrada en funcionament no 
té resolt l’accés directe a aquest municipi, la qual cosa és 
difícilment explicable.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va signar l’any 2010 
un acord amb els propietaris dels terrenys i amb el Direc-
tor General de Carreteres, mitjançant el qual, es van ce-
dir els terrenys per la realització d’un tram de 170 metres 
que manquen per a la connexió del c/ Fusters del nucli ur-
bà amb la rotonda nord de la Ronda, comprometent-se els 
propietaris dels terrenys a que en el moment del desen-
volupament urbanístic del sector, a incloure el cost de la 
connexió en el projecte d’urbanització per tal de retornar 
els diners avançats per la Direcció General actuant. El 
projecte que és matèria de l’acord subscrit té com a clau 
VB-02074.3 i títol abreujat Vial de connexió a la trama 
urbana de l’enllaç nord de la C-37. Vilanova del Camí.

Aquesta és una connexió molt important per garantir 
l’accés a la Ronda Sud i per la millora de la mobilitat del 
municipi. El cost no és elevat (aproximadament uns tres-
cent mil euros) i el retorn està garantit pel mateix acord.

Els nous responsables del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat no han donat resposta a les reiterades peticions 
de compliment que li ha fet arribar l’alcalde de Vilanova 
del Camí.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a complir 
l’acord subscrit amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí i 
a construir el vial de connexió a la trama urbana de l’en-
llaç nord de la C-37 al seu terme municipal.

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la beca de menjador escolar als infants que la 
reben des del principi del curs 2011-2012
Tram. 250-01017/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Enseyament i Universitats.

Exposició de motius

El Baix Llobregat, tot i ser la comarca catalana amb la 
renda familiar disponible més baixa de Catalunya, ha pa-
tit per part de la Generalitat una limitació a 2,8 milions 
d’euros de la partida destinada a beques menjador escolar 
des del començament de curs.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha afegit dels 
seus propis recursos 400.000 euros addicionals, comple-
mentant en la mesura del possible la partida i cobrint una 
competència exclusiva del Govern de la Generalitat, do-
nada la insuficiència dels recursos.

Aquesta precària previsió provoca que els 177 dies lec-
tius del curs escolar no estiguin garantits sinó només 148, 
i que a partir de l’11 de maig d’enguany, 6.852 famílies 
no puguin accedir a aquest dret tot i reunir els requisits 
necessaris.

En el termini de dos mesos, el menjador es tancarà per 
als alumnes més necessitats dels 30 municipis de la co-
marca, conduint-los a una situació de desemparament ab-
solut.

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 cobrir de forma immediata els recursos necessaris 
per garantir el dret d’accés a la beca menjador per aquells 
infants que des de principi de curs 2011-2012 l’ostenten, 
fins a finalitzar el mateix, i a garantir els recursos neces-
saris per als cursos següents.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el suport i la im-
plicació en l’R+D dedicat a la salut de les do-
nes i, en concret, als microbicides vaginals
Tram. 250-01018/09

Presentació
Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència

Reg. 56597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, portaveus del GP de Conver-
gència i Unió, Socialista, GP Partit Popular de Catalu-
nya, GP Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, GP Esquerra Republicana de Catalunya, i 
el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre el suport i la implica-
ció a l’R+D en salut de les dones i, en concret, als micro-
bicides vaginals per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

Ja han passat més de 30 anys des de la detecció dels pri-
mers casos de Sida al món. Des d’aleshores, gairebé 30 
milions de persones ja han mort per causes relacionades 
amb el VIH i la Sida i al voltant de 34 milions de perso-
nes arreu del món viuen actualment amb el virus. Cada 
dia, més de 7.000 dones, homes i nens s’infecten amb el 
VIH, el virus que causa la Sida. A nivell mundial, gai-
rebé 17 milions de nens, la majoria dels quals viuen a 
l’Àfri ca subsahariana, han perdut els seus pares a causa 
del VIH (ONUSIDA/OMS, juny de 2011).

En aquest context, és alarmant la situació de les dones, 
que suporten una càrrega particularment alta de la pan-
dèmia ja que, per una banda, tenen més risc d’infecció 
a causa de la seva vulnerabilitat biològica, econòmica i 
social. Per l’altra, són les principals responsables de te-
nir cura dels malalts. Pel que fa a les causes biològiques, 
són quatre vegades més propenses a infectar-se pel VIH 
que els homes. La situació econòmica que pateixen mol-
tes dones és de dependència de la seva parella per a so-
breviure. A la vegada, va lligada amb la càrrega social: la 
inequitat de gènere fa que no puguin decidir sobre molts 
aspectes claus de la seva vida, com ara la sexualitat. A 
més a més, la manca d’alternativa al preservatiu obliga 
a les parelles a renunciar al seu ús si desitgen tenir fills 
o filles.

Basant-nos en les dades més recents de l’OMS, el VIH/Sida 
és la causa principal de mort en les dones de 15 a 44 anys 
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d’edat, particularment a l’Àfrica subsahariana, on la pan-
dèmia ha colpejat amb més força.

Aquesta és la raó per la qual cada dia són més necessà-
ries noves estratègies per a la prevenció del VIH/Sida. 
Una d’elles són els microbicides, uns productes de salut 
que s’estan desenvolupant per evitar la infecció del VIH 
durant les relacions sexuals. Tenint en compte la necessi-
tat de repensar i ampliar els mètodes preventius així com 
la perspectiva de gènere, alguns microbicides estan sent 
dissenyats exclusivament per a les dones com a productes 
vaginals en diferents formats, com ara gels, pel·lícules o 
anells vaginals.

A més, el seu desenvolupament és una oportunitat per 
abordar temes de salut sexual i reproductiva des d’una 
nova perspectiva en la qual la dona adquireix un paper 
central. Juntament amb la investigació científica, s’estan 
realitzant estudis socials sobre el rol de les dones en la 
prevenció del VIH, les seves necessitats i les seves prefe-
rències entre diferents mètodes preventius. A la vegada, 
el debat sobre els efectes de la introducció d’un microbi-
cida visualitza altres problemes de gènere que se seguei-
xen perpetuant.

Els esforços internacionals que s’han abocat en la recer-
ca i desenvolupament d’aquest producte no són pocs, tot 
i que segueixen sent insuficients. Per aquest motiu, la im-
plicació dels sectors públic i privat, el desenvolupament 
de diferents estratègies coordinades a nivell internacio-
nal, així com la recerca de nou finançament que cobrei-
xi les necessitats de la recerca, estan marcant el pas de 
l’obtenció de microbicides que siguin segurs, eficaços i, 
sobretot, assequibles per a les persones més vulnerables.

Tenint en compte el posicionament internacional de Ca-
talunya com a base de referència en la recerca biomèdica, 
i molt especialment en malària, tuberculosi i VIH/Sida, 
Catalunya té l’oportunitat de jugar un paper rellevant en 
els esforços internacionals de R+D en Salut Global; una 
eina clau en la lluita contra la pobresa a nivell mundial.

Tot i així, encara queda molt més per fer. Si bé Catalunya 
ha demostrat un lideratge en l’aposta per la investigació 
en salut global en diferents àmbits, cal que la cooperació 
catalana i, molt especialment la de la Generalitat de Ca-
talunya, s’hi segueixi implicant per no frenar els impor-
tants avenços realitzats fins ara i impulsar-ne de nous: la 
salut global no es pot permetre esperar més.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Mantenir el suport a la salut global com a prioritat en 
les polítiques de Cooperació al Desenvolupament cata-
lanes.

2. Donar suport a la Recerca i Desenvolupament (R+D) 
de noves eines de salut, com els microbicides, que contri-
bueixin a la millora de la salut global i, en especial, a la 
salut de les dones.

3. Cercar les estratègies a nivell internacional on, amb 
l’expertesa de la cooperació catalana, la Generalitat de 

Catalunya s’impliqui en l’impuls de l’R+D en salut de les 
dones com a eina de lluita contra la pobresa.

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Elisabeth Abad i Giralt, portaveu a la CCS del GP de CiU; 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CCS del GP SOC; Rafael 
Luna Vivas, portaveu a la CCS del GP del PPC; Joan Bo-
ada Masoliver, portaveu a la CCS GP d’ICV-EUiA; Pere 
Aragonès i Garcia, portaveu a la CCS del GP d’ERC; Al-
fons López i Tena, portaveu a la CCS del SP de SI 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de 
Terrassa
Tram. 250-01019/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El creixement demogràfic dels darrers anys a Terrassa ha 
impactat en el creixement sostingut de la demanda d’es-
colarització a la ciutat, atesa amb l’elaboració d’un nou 
mapa d’equipaments escolars que ha permès, a més de 
detectar les mancances sorgides pel que fa a la suficient 
dotació d’equipaments educatius, corregir desequilibris 
territorials i socials de la ciutat.

Tanmateix, i per tal de donar una resposta completa i su-
ficient als reptes educatius que es palesaven, l’Ajuntament 
va accelerar la cessió de solars per tal que la Generalitat 
pogués iniciar la construcció de nous equipaments edu-
catius al municipi, d’acord amb allò que la comunitat 
educativa de Terrassa considerava necessari: accelerar 
la posada en funcionament d’alguns centres, encara que 
fos de manera provisional, però amb les garanties sufici-
ents perquè la construcció fos definitiva, per tal d’evitar 
la massificació de les aules a la qual es dirigien.

Actualment, el Govern de la Generalitat no ha facilitat 
encara un calendari definitiu per a la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrines.

La indefinició del Govern fa que els pares i mares de 
l’alumnat afectat, i la comunitat educativa afectada, vis-
quin amb preocupació la manca de perspectives clares de 
futur i les conseqüències que en el seu dia a dia té l’estat 
de provisionalitat permanent en què es troben, així com 
les limitacions que suposa el no disposar d’espais en con-
dicions òptimes.
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El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, per unanimitat, s’ha 
manifestat en el sentit d’instar el Govern a complir els 
compromisos per a la construcció del nou edifici d’aques-
ta Escola.

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

Proposta de resolució

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

1. Redactar el projecte arquitectònic del nou edifici de 
l’Escola Sala i Badrindes de Terrassa, dins de les previ-
sions pressupostàries de l’exercici 2012.

2. Construir el nou edifici de l’Escola de manera immedi-
ata perquè estigui disponible per l’inici del curs 2013-2014.

3. Adoptar les mesures provisionals necessàries, per a 
una correcta funció docent, en el marc de l’actual ubica-
ció, mentre no s’acaben les obres del nou edifici, en con-
sens amb els pares i mares de l’alumnat afectat, i amb al 
comunitat educativa del Centre.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de 
Terrassa
Tram. 250-01020/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El creixement demogràfic dels darrers anys a Terrassa ha 
impactat en el creixement sostingut de la demanda d’es-
colarització a la ciutat, atesa amb l’elaboració d’un nou 
mapa d’equipaments escolars que ha permès, a més de 
detectar les mancances sorgides pel que fa a la suficient 
dotació d’equipaments educatius, corregir desequilibris 
territorials i socials de la ciutat.

Tanmateix, i per tal de donar una resposta completa i su-
ficient als reptes educatius que es palesaven, l’Ajuntament 
va accelerar la cessió de solars per tal que la Generalitat 
pogués iniciar la construcció de nous equipaments edu-

catius al municipi, d’acord amb allò que la comunitat 
educativa de Terrassa considerava necessari: accelerar 
la posada en funcionament d’alguns centres, encara que 
fos de manera provisional, però amb les garanties sufici-
ents perquè la construcció fos definitiva, per tal d’evitar 
la massificació de les aules a la qual es dirigien.

Actualment, l’Escola Can Montllor està funcionant en 
instal·lacions provisionals, pendents de la construcció de 
l’edifici definitiu. El Govern de la Generalitat no ha fa-
cilitat encara un calendari definitiu per a la construcció 
d’aquest Centre.

La indefinició del Govern fa que els pares i mares de 
l’alumnat afectat, i la comunitat educativa afectada, vis-
quin amb preocupació la manca de perspectives clares de 
futur i les conseqüències que en el seu dia a dia té l’estat 
de provisionalitat permanent en què es troben, així com 
les limitacions que suposa el no disposar d’espais en con-
dicions òptimes.

L’Escola de Can Montllor es troba ubicada, des del curs 
2010-2011, de manera provisional, a les instal·lacions de 
l’Escola Joan Marquès Casals, força allunyada de la se-
va zona d’influència, amb les molèsties i problemes que 
això origina. Tot i estar prioritzada, i amb l’obra de cons-
trucció de l’edifici licitada i adjudicada, el Departament 
d’Ensenyament ha paralitzat les obres i no ha informat de 
les previsions al respecte.

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, per unanimitat, s’ha 
manifestat en el sentit d’instar el Govern a complir els 
compromisos per a la construcció del nou edifici d’aques-
ta Escola.

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

Proposta de resolució

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

1. Redactar el projecte arquitectònic del nou edifici de 
l’Escola Can Montllor de Terrassa, dins de les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2012.

2. Construir el nou edifici de l’Escola de manera imme-
diata, en la nova ubicació prevista, perquè estigui dispo-
nible per l’inici del curs 2013-2014.

3. Adoptar les mesures provisionals necessàries per a una 
correcta funció docent, en el marc de l’actual ubicació, 
mentre no s’acaben les obres del nou edifici, en consens 
amb els pares i mares de l’alumnat afectat, i amb al co-
munitat educativa del Centre.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, 
de Terrassa
Tram. 250-01021/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56600 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

Aquests darrers anys, a Catalunya s’ha dibuixat un nou 
mapa d’equipaments escolars que fa front no només a la 
demanda d’escolarització sinó que també ha permès cor-
regir alguns desequilibris territorials.

En aquest context, a Terrassa trobem l’Institut Les Ayme-
rigues, que actualment està funcionant en unes instal-
lacions provisionals ja que el centre està pendent de la 
construcció de l’edifici definitiu. El Govern de la Gene-
ralitat encara no ha facilitat un calendari tancat per a la 
construcció d’aquestes instal·lacions.

La indefinició del Govern fa que pares, mares, mestres 
i alumnes afectats es preocupin cada dia pel benestar 
d’uns joves que es troben en una situació de precarietat 
en l’àmbit de l’educació. Actualment, les classes s’im-
parteixen dins de l’edifici del l’Escola Germans Amat de 
Terrassa, un espai antic afectat tècnicament per alumi-
nosi, i que el curs vinent previsiblement acollirà alumnes 
procedents de diversos centres educatius: Escola Ponent, 
Escola Vallès, Escola Roc Blanc i una primera línia ja del 
propi centre de l’Institut Les Aymerigues, el que suposa 
un total de 150 alumnes més el professorat.

De cara el proper curs 2012-2013, s’obren tres grups de 
1r d’ESO: per això cal millorar notablement les instal-
lacions del Centre. A l’edifici de Primària es mantenen 
quatre grups des de 3r fins 6è. A més, els alumnes ne-
cessiten un espai per a l’aula d’informàtica i també per 
als desdoblaments. Aquesta situació comporta que l’Ins-
titut només podrà comptar amb una aula més; per això 
calen obres considerables, com adequar un espai per al 
Laboratori, i un per a l’aula de Tecnologia i Plàstica. A 
més, també és necessària la construcció d’un passadís in-
tern que comuniqui aquests espais amb la resta del cen-
tre. També cal portar a terme una revisió de la instal·lació 
elèctrica que suporti unes ampliacions que són impres-
cindibles i l’adequació dels finestrals actuals per tal de 
millorar l’aïllament i el tancament.

Segons contempla el projecte, s’habilitarà un gimnàs per 
a l’Institut a l’actual espai del menjador, però no es dis-
posa de vestuaris, cosa que impedirà que els alumnes es 
puguin canviar o dutxar.

De cara al curs 2013-2014 es necessitaran un mínim de 
quatre aules més a l’edifici de primària (tres aules per les 
tutories de nova incorporació i una per al professorat).

Si no es construeix el nou equipament de manera imme-
diata, la Generalitat hauria de realitzar actuacions pro-
visionals a l’Escola Germans Amat. Sense aquestes ac-
tuacions seria impossible acollir més alumnat amb unes 
condicions mínimes dignes i adequades. Però qualsevol 
inversió provisional és innecessària si s’impulsa el pro-
jecte de la construcció definitiva del nou Institut.

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

Proposta de resolució

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

1. Redactar el projecte arquitectònic del nou edifici de 
l’Institut Aymerigues de Terrassa, dins de les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2012.

2. Construir el nou edifici de l’Institut de manera imme-
diata, en la nova ubicació presvista, perquè estigui dispo-
nible per l’inici del curs 2013-2014.

3. Adoptar les mesures provisionals necessàries per a una 
correcta funció docent, en el marc de l’actual ubicació, 
mentre no s’acaben les obres del nou edifici, en consens 
amb els pares i mares de l’alumnat afectat, i amb al co-
munitat educativa del Centre.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre les beques 
d’escolarització i de menjador per a les es-
coles bressol i les de menjador per als alum-
nes d’ensenyaments universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56678 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La situació de crisi econòmica que viu el país així com la 
política de donar resposta a la davallada d’ingressos no-
més amb retallada de despesa, està provocant no només 
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la degradació dels serveis públics sinó també un índex 
d’atur superior al 20%.

Moltes d’aquestes persones en atur han exhaurint les 
prestacions per desocupació, que en molts casos és l’únic 
ingrés de la unitat familiar i que està conduint a situaci-
ons d’extrema pobresa en moltes llars i moltes dificultats 
en aquestes famílies per accedir fins i tot als recursos mí-
nims de subsistència.

El Departament d’Ensenyament no està fent efectiu el pa-
gament d’una part de les beques corresponents al primer 
trimestre ni el 100% de les corresponents al 2n trimestre. 
A banda existeix una total incertesa en els terminis de 
pagament del tercer trimestre. Tot plegat està provocant 
greus problemes de tresoreria a les escoles en la gestió 
dels menjadors escolars, així com l’impagament en molts 
casos als proveïdors.

En el cas del Consell Comarcal del Barcelonès, per exem-
ple, el Departament només ha fet efectiu el 10% de les 
beques de menjador dels alumnes d’educació universal 
i obligatòria corresponents al primer trimestre del curs i 
que aquest Consell Comarcal ha avançat fins el 75% de 
les beques corresponents a aquest primer trimestre del 
curs 2011-2012.

Aquest curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament en-
cara no ha convocat les beques a l’escolarització i men-
jador de les escoles bressols, després de portar més de 7 
mesos del curs.

Aquest fet està provocant que famílies amb problemes 
econòmics estiguin donant de baixa als seus fills i filles 
per la impossibilitat de pagar les quotes tot i l’esforç que 
en alguns casos s’està realitzant des dels Serveis Socials 
municipals per pal·liar aquestes situacions.

Es dona el cas que en alguns casos aquesta escolaritza-
ció, a més de la seva importància educativa, significa per 
a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els 
infants facin al menys un àpat diari en condicions, com 
així ens traslladen mestres i responsables educatius i de 
serveis socials.

Aquestes situacions castiguen directament als sectors 
més vulnerables de la ciutadania i suposa una discrimi-
nació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com el 
treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de 
tota la ciutadania.

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) Que el Departament d’Ensenyament efectuï el paga-
ment immediat de tot el deute corresponent a les beques 
de menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments 
universals i obligatoris.

2) Que el Departament d’Ensenyament obri immedia-
tament la convocatòria de les beques d’escolarització i 
menjador pels alumnes d’escoles bressol pel curs 2011/12.

3) Que el Departament d’Ensenyament incrementi la par-
tida de beques per escoles bressol i per menjador en l’es-
colarització universal i obligatòria donada la major ne-
cessitat social d’aquestes a causa de l’actual situació de 
crisi i l’enorme índex d’atur i de persones sense presta-
cions.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per als centres especials de treball 
d’iniciativa social pel 75% del salari mínim 
interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 56819 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Que-
rol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els Centres Especials de Treball d’iniciativa social estan 
patint una situació d’incertesa respecte a la subvenció del 
cost salarial que els hi correspon per part de la Generali-
tat que està posant en risc el lloc de treball de centenars 
de persones amb algun tipus de discapacitat amb especi-
al dificultat.

Davant aquesta situació i per tal de garantir que els CETS 
d’iniciativa social rebessin el 75 % del salari mínim in-
terprofessional per a tots els treballadors amb discapaci-
tat qualificats com d’especial dificultat aquesta Cambra 
va aprovar una moció, la moció 59/IX que va ser recolza-
da per unanimitat.

El Govern de la Generalitat per la seva part el 27 de fe-
brer de 2012 a través de la Direcció General d’Economia 
Social, Cooperativa i Treball Autònom va comunicar a 
representants dels Centres Especials de Treball socials 
que, el Departament farà arribar una instrucció escrita 
als CET en la qual comunicaran l’emissió d’una convo-
catòria pel 50% del SMI, en concepte de bestreta, que in-
clourà una disposició addicional per sol·licitar el 75% en 
el moment que vinguin dotats econòmicament.

Aquesta comunicació contravé la moció així com els 
compromisos del Govern adquirits arran de l’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat per l’any 2012.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a emetre, 
de manera urgent, una convocatòria d’ajuts als Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social pel 75% del salari 
mínim interprofessional per a tots els treballadors amb 
discapacitat qualificats com d’especial dificultat.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la propietat i 
l’usdefruit dels habitatges associats a la pre-
só de la Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 250-01024/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La finalització de l’activitat del centre penitenciari de 
Trinitat Vella pot suposar una reordenació i millora de 
l’espai públic que potenciï el teixit social, la relació entre 
els veïns i veïnes, l’activitat comercial i associativa, en 
definitiva, l’extensió de la vitalitat social d’altres parts del 
barri de la Trinitat a la seva part nord.

L’aturada d’aquest projecte està portant, en aquests mo-
ments a un deteriorament de l’espai públic que afecta 
greument la qualitat de vida dels veïns i la convivència. 
Actualment, una part dels interns de Trinitat Vella han 
estat traslladats a presó de La Roca, mentre el centre de 
la Trinitat continua funcionant com a centre de dia, fet 
que ha provocat el desplaçament dels funcionaris, dei-
xant els habitatges habilitats per aquest col·lectiu buits.

El litigi sobre la propietat d’alguns d’aquests pisos entre 
el Departament de Justícia i alguns dels funcionaris tras-
lladats, ha provocat que els habitatges hagin estat aban-
donats, sense manteniment i s’hagi facilitat el seu ús es-
poràdic per persones que no en tenen cura.

Aquesta situació ha afectat la qualitat de l’espai públic a 
la zona nord de la Trinitat Vella, deixant-lo en una situa-
ció pitjor a la que hi havia quan el centre penitenciari es-
tava en plena activitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern ha solucionar 
el litigi sobre la propietat i usdefruit dels habitatges as-
sociats a la presó de la Trinitat Vella i en fomenti la seva 
remodelació i ús correcte tot afavorint la convivència i la 
qualitat de vida a la zona nord del barri de la Trinitat Ve-
lla, del Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a compensar els veïns del barri de la Tri-
nitat Vella, de Barcelona, pels efectes de la 
construcció del carril VAO
Tram. 250-01025/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La construcció del carril de vehicles d’alta ocupació 
(VAO) d’entrada a Barcelona per la carretera C-58 està en 
la seva fase final, arribant a la ciutat de Barcelona a l’al-
çada del barri de Trinitat Vella.

La realització d’aquest carril VAO d’accés a la ciutat de 
Barcelona varia la simetria de l’Avinguda Meridiana en 
el seu tram inicial, a l’alçada de l’esmentat barri i, per 
aquest motiu, el projecte en va preveure algunes actuaci-
ons compensadores d’aquest impacte.

Entre d’altres, es preveia una sèrie d’obres com la cons-
trucció d’un nou mur de contenció a l’entrar a Barcelona 
carril dret que ja ha estat realitzat.

Prenent en consideració la situació del barri de la Trinitat 
Vella, envoltat per grans infraestructures viaries, aquesta 
construcció incrementa l’aïllament físic de Trinitat res-
pecte la resta de la ciutat.

Els veïns i veïnes, per mitjà de l’Associació de veïns i ve-
ïnes de Trinitat Vella, ha demanat que aprofitant la remo-
delació de la avinguda Meridiana, fruit de la construcció 
del carril VAO es realitzi una sèrie d’obres d’acompanya-
ment que permetin la pacificació de la carretera de Ribes, 
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passant de ser una via ràpida (de l’esmentada avinguda) 
a un bulevard.

Igualment, es va preveure la possibilitat de construir una 
llosa a l’alçada del pont de Sarajevo que cobreixi aquesta 
entrada a la ciutat, tenint en compte que el mur constru-
ït està dissenyat contemplant la possibilitat de suportar 
aquesta càrrega.

Així mateix, es va demanar la possibilitat d’insonoritzar 
l’actual mur, i es proposa l’aïllament acústic fent servir 
elements de jardineria vertical com a model preferit, ates 
l’increment de contaminació acústica que aquest mur ha 
suposat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda instar al Govern de la 
Generalitat a: 

1. Acordar amb l’Ajuntament de Barcelona i els veïns i 
veïnes de Trinitat Vella les actuacions a incloure en el 
projecte de construcció del carril VAO per tal de com-
pensar-los dels efectes que aquest pugui tenir sobre l’aï-
llament del barri i la qualitat de vida dels seus habitants.

2. Estudiar la possibilitat de construir una llosa a l’alçada 
del pont de Sarajevo que cobreixi la Meridiana i connecti 
els barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova.

3. Estudiar la possibilitat d’insonoritzar el mur de con-
tenció construït en aquest punt mitjançant actuacions de 
jardineria vertical.

4. Acordar amb l’Ajuntament de Barcelona i els veïns i 
veïnes de Trinitat Vella les actuacions per a la pacifica-
ció de la carretera de Ribes i la seva conversió en un bu-
levard.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a construir habitatges de lloguer social 
per a joves al barri de la Trinitat Vella, de Bar-
celona
Tram. 250-01026/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-

posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El projecte Porta Trinitat és una iniciativa de remodelació 
urbana de gran importància per a la millora urbanística 
del barri de Trinitat Vella, pel que suposa de continuïtat 
de la trama urbana, de dignificació d’un espai degradat i 
pel servei que pot generar als veïns i veïnes d’aquest barri 
i del Districte de Sant Andreu. En tant que projecte clau 
per a la zona, aquest incloïa una sèrie d’iniciatives, tant 
públiques com privades, que han de comportar l’augment 
de serveis i equipaments de ciutat a la zona.

Entre les iniciatives de caràcter públic hi ha la construc-
ció d’una sèrie d’equipaments entre els que destaquen per 
rellevància i servei a la comunitat una residència per a 
gent gran, habitatge de protecció oficial per a joves i pi-
sos tutelats per a gent gran, així com un hotel d’entitats.

La iniciativa privada inclou la construcció d’una benzi-
nera a la sortida de la ciutat de Barcelona i una estació 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

A març de 2012, els projectes d’iniciativa privada 
d’aquesta remodelació urbanística han tirat endavant, 
amb la construcció de la benzinera i el desenvolupament 
dels tràmits per a la instal·lació de la ITV també iniciats.

En canvi, de tots els equipaments de ciutat d’iniciativa 
pública projectats no se n’ha començat cap, ni se’n conei-
xen les previsions.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Vella ha ex-
pressat en repetides ocasions la necessitat d’aquests equi-
paments a diferents autoritats i institucions públiques, ai-
xí com ha reclamat informació sobre les previsions que 
en té la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per la 
part que els pertoca.

Els signants d’aquesta proposta podem entendre que el 
canvi de conjuntura econòmica i les seves repercussions 
sobre les finances públiques provoquin un endarreriment 
en les previsions inicials. Però al mateix temps, conside-
rem una obligació dels poders públics dotar el barri de 
Trinitat Vella dels equipaments que necessita en el menor 
temps possible i, mentre això no sigui possible, dotar-se 
d’un sistema de planificació clar i transparent que per-
meti establir previsions constructives ajustades a realitat 
i facilitin un desenvolupament harmònic del conjunt de 
projectes implicats en aquesta remodelació urbana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda instar al Govern de la 
Generalitat a: 

1. Iniciar les actuacions necessàries per a dotar el barri 
de Trinitat Vella, en els terrenys Porta-Trinitat, d’habitat-
ges de lloguer social per a joves, d’acord amb els veïns i 
veïnes i l’Ajuntament de Barcelona.

2. Programar les actuacions previstes pel que fa a cons-
trucció d’habitatges de protecció social per a joves, esta-
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blint un ordre de prioritats i presentar-lo davant el Parla-
ment de Catalunya.

3. Donar a conèixer a l’Ajuntament de Barcelona, els ve-
ïns i veïnes de Trinitat Vella i al Parlament de Catalunya 
les previsions d’inici de les obres d’habitatges de lloguer 
social per a joves als terrenys de Porta Trinitat del barri 
de Trinitat Vella, al Districte de Sant Andreu de Barce-
lona.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la connexió 
dels col·lectors d’aigües residuals de la Ce-
llera de Ter, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva amb 
les estacions depuradores de destinació
Tram. 250-01027/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56925 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

D’acord amb les previsions contingudes en el Programa 
de sanejament d’aigües residuals de Catalunya (PSARU) 
de l’any 2005 s’han licitat i construït diferents col·lectors 
d’aigües residuals que han de venir a resoldre els dèficits 
de sanejament de diferents municipis de les comarques 
gironines.

Entre aquests col·lectors ja construïts trobem els de La 
Cellera de Ter (Selva), Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de 
l’Heura i Corçà (Baix Empordà) i Fornells de la Selva 
(Gironès).

Amb tot, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha realitzat 
la connexió definitiva d’aquests col·lectors amb les esta-
cions depuradores d’aigües residuals que els han de ser 
destinatàries.

La no connexió d’aquests col·lectors està causant un per-
judici als ajuntaments afectats per la indefensió davant 
una hipotètica denúncia mediambiental.

A banda, també suposa retardar innecessàriament l’apli-
cació de les mesures de sanejament de les aigües residu-
als que han de venir a solucionar, d’acord amb el que es 
va planejar en el seu moment en compliment de la Di-

rectiva europea sobre sanejament d’aigües residuals ur-
banes.

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

Proposta de resolució

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

– A connectar els col·lectors d’aigües residuals de La Ce-
llera de Ter (Selva), Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de 
l’Heura i Corçà (Baix Empordà) i Fornells de la Selva 
(Gironès) amb les estacions depuradores que els han de 
servir.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria del Pla d’electrificació rural de Catalunya 
del 2012
Tram. 250-01028/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56926 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la COmissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC) té per 
objecte la concessió de subvencions per a l’execució 
d’obres per dotar de subministrament elèctric indrets de 
l’àmbit rural de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels seus habitants i garantir el desenvo-
lupament dels sectors agrícoles i ramaders que encara hi 
subsisteixen.

Aquest programa ha estat complint els seus objectius fins 
a l’any 2011, moment a partir del qual el Govern ha deixat 
de convocar les subvencions anuals que s’hi destinaven.

L’eliminació d’aquesta línia de subvencions incideix di-
rectament en la precarietat dels àmbits territorials que 
n’eren beneficiaris i ha deixat projectes d’electrificació de 
masies que ja s’havien iniciat sense cap tipus de finan-
çament.

El manteniment del PERC és necessari i vital per a ga-
rantir la qualitat de vida en els àmbits rurals que ho re-
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quereixen i evitar que quedin al nostre país masies sense 
condicions òptimes en els seus serveis bàsics.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que obri la convocatòria de l’any 2012 del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de desdoblament de l’autovia A-2 
al seu pas per les comarques gironines
Tram. 250-01029/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56927 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El desdoblament de la carretera nacional A2, al seu pas 
per les comarques gironines, és una de les principals re-
ivindicacions i necessitats del territori, si no la primera.

La reiteració de la demanda, per part de tots els estaments 
públics i tota la societat gironina, és un tema recurrent i 
que es reprodueix de manera sistemàtica i continuada, 
sense que hi hagi cap tipus de resposta satisfactòria per 
part de l’Estat i el Ministerio de Fomento. El perjudici 
que s’ha causat a l’economia gironina per l’actual car-
retera, sobresaturada de vehicles, i als usuaris, entre els 
quals hi ha l’alt grau d’accidentalitat i el preu que això 
ha costat en vides, no serà mai prou quantificat. Quan el 
Ministerio de Fomento ha donat indicis de complir amb 
el desdoblament de la carretera els ha incomplert de ma-
nera reiterada, aturant les obres, rescindint contractes de 
trams adjudicats, anunciant la represa d’obres que des-
prés no ha complert...

Un cúmul de despropòsits vergonyats que han deixat fins 
ara sols 8 quilòmetres de via desdoblada entre Caldes de 
Malavella i Fornells de la Selva.

El greuge comparatiu és una dada inqüestionable sobre la 
trista realitat en la que ens trobem: dels 780 quilòmetres 
totals de l’A2, els trams desdoblats entre Madrid i Catalu-

nya suposen el 75%; entre Lleida i Tordera els trams des-
doblats suposen el 74% i a les comarques gironines sols 
s’ha desdoblat un 8% dels seus 101,04 quilòmetres entre 
Tordera i la frontera francesa. Aquesta situació és insos-
tenible i del tot censurable.

En aquests moments s’està fent servir la crisi econòmica 
està servint per a posar en qüestió la continuïtat de les 
obres de desdoblament. El posicionament tebi del Direc-
tor General de transports i mobilitat, sr. Ricard Font, va 
arribar a utilitzar aquest argument per a apuntar que cal-
dria revisar la idoneïtat de tenir una carretera desdobla-
da al costat d’una autopista, amb la qual cosa posava en 
qüestió la continuïtat de les obres des del mateix Govern 
de la Generalitat, amb unes declaracions que es poden 
considerar inconscients com a mínim.

Per altra banda el Govern estatal anuncia de manera rei-
terada que ha d’estar pagant compensacions milionàries 
a la concessionària de l’autopista AP7 per la caiguda de 
trànsit i el cost de les obres del tercer carril en el tram 
gironí de l’autopista, cosa que pot fer pensar en l’existèn-
cia d’un motiu que els serveixi d’excusa per a paralitzar 
definitivament les obres de desdoblament de la carretera 
nacional. Davant tot això, el Govern del nostre país no 
pot deixar de respondre a la demanda reiterada que fan 
els ciutadans i ha de fer costat, amb totes les seves forces, 
a l’exigència per a que d’una vegada per totes s’executin 
les obres de desdoblament.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que exigeixi al Ministeri de Foment la represa 
immediata de les obres de desdoblament de tots els trams 
de la carretera nacional A2 al seu pas per les comarques 
gironines.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a construir un centre de dia amb resi-
dència i habitatges tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al barri de la 
Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01030/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 56928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Bosch Cuen-
ca, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 

Fascicle segon
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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 Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El projecte Porta Trinitat és una iniciativa de remodelació 
urbana de gran importància per a la millora urbanística 
del barri de Trinitat Vella, pel que suposa de continuïtat 
de la trama urbana, de dignificació d’un espai degradat i 
pel servei que pot generar als veïns i veïnes d’aquest barri 
i del Districte de Sant Andreu. En tant que projecte clau 
per a la zona, aquest incloïa una sèrie d’iniciatives, tant 
públiques com privades, que han de comportar l’augment 
de serveis i equipaments de ciutat a la zona.

Entre les iniciatives de caràcter públic hi ha la construc-
ció d’una sèrie d’equipaments entre els que destaquen per 
rellevància i servei a la comunitat una residència per a 
gent gran, habitatge de protecció oficial per a joves i pi-
sos tutelats per a gent gran, així com un hotel d’entitats.

La iniciativa privada inclou la construcció d’una benzi-
nera a la sortida de la ciutat de Barcelona i una estació 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

A març de 2012, els projectes d’iniciativa privada 
d’aquesta remodelació urbanística han tirat endavant, 
amb la construcció de la benzinera i el desenvolupament 
dels tràmits per a la instal·lació de la ITV també iniciats.

En canvi, de tots els equipaments de ciutat d’iniciativa 
pública projectats no se n’ha començat cap, ni se’n conei-
xen les previsions.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Vella ha ex-
pressat en repetides ocasions la necessitat d’aquests equi-
paments a diferents autoritats i institucions públiques, ai-
xí com ha reclamat informació sobre les previsions que 
en té la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per la 
part que els pertoca.

Els signants d’aquesta proposta podem entendre que el 
canvi de conjuntura econòmica i les seves repercussions 
sobre les finances públiques provoquin un endarreriment 
en les previsions inicials. Però al mateix temps, conside-
rem una obligació dels poders públics dotar el barri de 
Trinitat Vella dels equipaments que necessita en el menor 
temps possible i, mentre això no sigui possible, dotar-se 
d’un sistema de planificació clar i transparent que per-
meti establir previsions constructives ajustades a realitat 
i facilitin un desenvolupament harmònic del conjunt de 
projectes implicats en aquesta remodelació urbana.

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

Proposta de resolució

1. Iniciar les actuacions necessàries per a dotar el bar-
ri de Trinitat Vella, en els terrenys Porta-Trinitat, d’un 
centre de dia amb residència i d’habitatges tutelats per a 
gent gran, d’acord amb els veïns i veïnes i l’Ajuntament 
de Barcelona.

2. Programar les actuacions previstes pel que fa a cons-
trucció d’equipaments, establint un ordre de prioritats i 
presentar-lo davant el Parlament de Catalunya.

3. Donar a conèixer a l’Ajuntament de Barcelona, els ve-
ïns i veïnes de Trinitat Vella i al Parlament de Catalunya 
les previsions d’inici de les obres d’un centre de dia amb 
residència i d’habitatges tutelats per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat del barri de Trinitat Vella, al Dis-
tricte de Sant Andreu de Barcelona.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Pere Bosch Cuen-
ca, diputat; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la constitució 
del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 56929 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, 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’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

La llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració 
del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa 
aprovada al Parlament de Catalunya preveu, en el seu tí-
tol tercer, la creació del Consell Català de l’Empresa com 
a òrgan d’assessorament i de participació institucional, 
d’acord amb el que estableix l’article 45 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya.

En formen part les organitzacions sindicals i empresa-
rials més representatives. També hi participen represen-
tants de les institucions, les corporacions de dret públic i 
les associacions l’activitat de les quals té relació directa 
amb la innovació, la internacionalització, l’emprenedoria 
i el desenvolupament empresarial.

El Consell Català de l’Empresa té l’objectiu d’accelerar 
el procés de transformació empresarial per mitjà d’una 
política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l’adap-
tació de les empreses dels diversos sectors d’activitat als 
canvis estructurals i la inversió productiva. El Consell ha 
de vetllar especialment per les empreses industrials i per 
mantenir l’esperit industrial de Catalunya i ha de fer pre-
sents els interessos dels sectors econòmics i socials im-
plicats a l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, en els 
termes que estableixin els estatuts de l’Agència.

S’han d’establir per reglament la composició i les fun-
cions del Consell Català de l’Empresa i la participació 
dels diferents agents socials, d’acord amb el que estableix 
l’article 45 de l’Estatut d’autonomia. També s’hi han de 
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determinar les comissions que el Consell consideri perti-
nent de constituir per a funcionar correctament.

El 14 de febrer, el Govern de la Generalitat va aprovar 
l’estratègia industrial 2012-2014, en l’anomenat Pla d’Ac-
tuacions Industrials i Empresarials del Govern de Cata-
lunya. Un mes després de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat (DOGC), encara no s’ha constituït 
el Consell Català de l’Empresa, espai de concertació que 
també està previst a l’esmentat pla a proposta de les enti-
tats empresarials i sindicals i com a eina necessària per 
al desenvolupament de les diferents línies del pla.

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

Proposta de resolució

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

1. Elaborar de forma immediata el reglament la compo-
sició i les funcions del Consell Català de l’Empresa i la 
participació dels diferents agents socials i determinar 
les comissions que el Consell pertinents perquè funcioni 
correctament.

2. Constituir de forma immediata el Consell Català de 
l’Empresa, tal com preveu la Llei 11/2011, del 29 de de-
sembre, i el Pla d’actuacions industrials i empresarials de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Jaume Collboni Cuadra-
do, Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre les conseqüèn-
cies penals per als ciutadans inculpats per 
les protestes contra el pla Caufec a Esplu-
gues de Llobregat el 2007 i el 2009
Tram. 250-01032/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56931 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El més d’octubre del 2007 va tenir lloc a Esplugues de 
Llobregat una manifestació festiva en protesta per les 
execucions de les primeres obres del pla CAUFEC, on 
hi van participar més de 1000 persones. En aquella ma-
nifestació, presumptament es va entrar en els terrenys on 

s’havia d’executar el pla CAUFEC però en cap moment 
hi hagué cap detingut/a ni es demanà a ningú que s’iden-
tifiqués. Tot i això aquest acte de protesta festiu aca-
ba amb l’obertura d’un procés judicial on s’atribueixen 
uns fets exagerats i distorsionats a 6 persones acusades 
d’atemptat a l’autoritat, desordres públics i faltes de deso-
bediència, que comporten penes de presó.

Cal destacar que hi havia unes persones qui havien co-
municat prèviament a l’ajuntament i als mossos d’esqua-
dra la realització de l’acte i la finalitat, per tant podem 
entendre que eren les convocants la manifestació; unes 
altres persones van estar parlant per megafonia durant el 
desenvolupament de l’acte i encara unes altres van ser les 
portadores de la pancarta que iniciava la manifestació. 
Cap d’elles va ser ni identificada, ni detinguda ni acusada 
de cap delicte.

El mes d’abril del 2009, el ple municipal de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat debatia una moció de recolza-
ment al primer encausat per la seva oposició al pla CAU-
FEC i s’havia convocat una concentració de suport amb 
la participació d’unes 200 persones. En impedir l’accés 
lliure a l’ajuntament i al saló de plens per part de la po-
licia local es va generar una situació de tensió general i 
els manifestants van entrar a la casa consistorial. Una al-
tra vegada sense detenir ningú ni identificar cap persona 
s’inicia un procediment judicial que ha acabat amb la in-
culpació de 7 persones acusades d’atemptat a la autoritat, 
desordres públics i faltes de lesions que en anar per via 
penal també comporten penes de presó.

Les persones imputades per la primera acció i les impu-
tades per la segona, coincideixen de manera que la suma 
de les dues acusacions pot comportar en alguns casos pe-
nes de fins a 5 anys de presó per a cadascuna d’elles.

Entenem que aquests presumptes delictes no haurien 
d’haver passat mai de la qualificació de faltes, i que no 
s’hauria d’haver arribat a l’acusació penal.

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 expressa la seva preocupa-
ció per l’evident desproporció entre els fets derivats de 
les protestes ciutadanes que varen tenir lloc al municipi 
d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) els anys 2007 
i 2009 en contra del pla CAUFEC i les conseqüències 
que poden patir els ciutadans i ciutadanes inculpats, pels 
que es demanen penes de presó en ser considerats els fets 
com a presumptes delictes en lloc de rebre el tractament 
de faltes.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la investigació de 
les activitats i les connexions del Casal Tra-
muntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb 
grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents
Tram. 250-01033/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56932 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els mitjans de comunicació han informat de l’existèn-
cia d’un Centre Social anomenat Tramuntana, al barri 
del Clot-Camp de l’Arpa de Barcelona. Les informacions 
apunten les vinculacions d’aquest Casal amb grups fei-
xistes, com Militia, o amb grups com Casa Pound, que a 
Itàlia han protagonitzat fets violents, i que s’inspiren en 
idees feixistes, racistes i xenòfobes.

El Parlament de Catalunya, va aprovar el dia 2 de febrer 
de 2012, a la Comissió d’Interior, per unanimitat, una 
Proposta de resolució presentada pel grup d’ICV-EUIA, 
que instava al Departament d’Interior «a incrementar les 
mesures d’investigació i vigilància amb relació a possi-
bles activitats delictives dels grups d’extrema dreta, xe-
nòfobs o racistes que actuen a Catalunya».

En conseqüència, sembla obligat que el Departament 
d’Interior, investigui a fons al Casal Tramuntana i proce-
deixi a instar el seu tancament d’acord amb els mecanis-
mes legals pertinents, si es demostra la seva vinculació a 
ideologies feixistes i violentes.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a investigar les activitats i 
les connexions del Casal Tramuntana del barri del Clot-
Camp de l’Arpa a Barcelona, amb grups feixistes, ra-
cistes, xenòfobs i violents, i a instar al seu tancament, 
d’acord amb els mecanismes legals pertinents, si es de-
mostra la seva vinculació a ideologies de tipus feixista 
i violent.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 56951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio de Ciudadanos, conforme a lo establecido en los artí-
culos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Enseñanza y Universidades.

Exposición de motivos

Las Arenas, la Gripia y Can Montllor es una de las zonas 
más grandes de Terrassa en cuanto número de habitantes 
pero una de las zonas más marginadas en cuanto a ser-
vicios, ya que la disponibilidad de servicios sociales e 
infraestructuras sigue siendo la misma que la que había 
antes de su gran crecimiento demográfico.

A lo largo de la historia esta zona ha tenido que reivindi-
car constantemente las infraestructuras y servicios bási-
cos. Mención especial merece una infraestructura larga-
mente reivindicada como es el CEIP Can Montllor, una 
necesidad largamente reivindicada en Terrassa pero que 
no se encuentra entre las prioridades del Govern.

Solo un colegio de primaria en la barriada, el Joan XXIII, 
que es claramente insuficiente para el gran número de 
parejas jóvenes con hijos que viven en la zona. Todas las 
administraciones se excusan en que debido a la crisis ac-
tual la construcción de este equipamiento educativo no 
se puede llevar a cabo por falta de presupuesto.

El Ayuntamiento de Terrassa ha cedido el terreno donde 
debe ser ubicado dicho CEIP, cuya construcción ya esta-
ba licitada y adjudicada en octubre de 2010. Sin embargo, 
con el cambio de gobierno no se llegó a firmar el contra-
to pertinente con la constructora que debía llevar a cabo 
las obras.

El colegio ya existe administrativamente, los niños están 
ubicados en otro centro separado de la zona (en el parvu-
lario antiguo del CEIP Marqués de Casals) con el perjui-
cio que eso conlleva, más la distancia que los separa de la 
zona, más de 2 km y el gran esfuerzo de los padres por la 
cantidad de veces que deben desplazarse, contando que 
muchos de ellos no disponen de vehículo. La mayoría de 
ellos no pueden afrontar los costes de dejar a sus hijos en 
el comedor para así ahorrarse los desplazamientos.

A principios de enero el subgrupo parlamentario de Ciu-
tadans presentó una enmienda en la tramitación parla-
mentaria del Proyecto de ley de Presupuestos de la Ge-
neralitat para el 2012, la cual instaba al Gobierno, antes 
de finalizar el año 2012, a presentar un informe y análi-
sis con las necesidades y la programación de actuacio-
nes para establecer las prioridades para llevar a cabo la 
construcción de l’Escola Can Montllor. Dicha enmienda 
decayó en el Parlament.
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Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

1. El Gobierno de la Generalitat, antes de finalizar el año 
2012, presentará un informe y análisis con las necesida-
des y la programación de actuaciones para establecer las 
prioridades para llevar a cabo la construcción de la Esco-
la Can Montllor de Terrassa.

2. El Gobierno de la Generalitat antes de finalizar el año 
2012 destinará los recursos necesarios para la construc-
ción de la escuela Can Montllor de Terrassa, que deberá 
realizarse antes del curso 2013-14.

3. En caso de que los recursos no fuera suficientes, se da-
rá prioridad absoluta a la construcción de módulos ubica-
dos en el terreno cedido por el Ayuntamiento de Terras-
sa, para el curso 2013-14.

Palau del Parlament, 16 de marzo de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
regions policials Metropolitana Sud, Ponent 
i Pirineu Occidental
Tram. 250-01035/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 56952 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A l’informe sobre el Registre de fets penals del 2011 co-
neguts per la Policia de Catalunya el 2011 i presentat pel 
Departament d’Interior, es pot veure un increment dels 
delictes i faltes a la Regió Policial Metropolitana Sud, del 
3,04%, a la Regió Policial de Ponent, del 4,21% i a la Re-
gió Policial del Pirineu Occidental, del 4,77%.

Tenint en compte que l’augment d’aquesta criminalitat a 
aquestes regions pot ser deguda a la manca d’efectius su-
ficients del Cos dels Mossos d’Esquadra,

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a què en el termini de dos mesos i per tal de pal·liar 
l’augment de delictes i furs a les Regions Policials Metro-
politana Sud, Ponent i Pirineu Occidental: 

1. Incrementi la presència de Mossos d’Esquadra a les 
Regions Policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu 
Occidental.

2. Realitzi les actuacions necessàries per tal que es reu-
neixin les Juntes Locals de Seguretat en els municipis de 
les Regions Policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu 
Occidental.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu 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

Esmenes a la totalitat
Reg. 50942 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 50942)

A la Mesa del Parlament

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

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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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

Esmenes a la totalitat
Reg. 50943 i 56381 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 50943)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació del Reial decret 
llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració bancària 
i reforçament dels recursos propis de les entitats de crè-
dit, 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).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 56381)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació del Reial decret llei 9/2009, del 
26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament 
dels recursos propis de les entitats de crèdit, per tal d’in-
troduir garanties de manteniment del dret a l’habitatge en 
els procediments d’execució hipotecària que afectin l’ha-
bitatge habitual (tram. 270-00013/09).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el dret a deci-
dir del poble català
Tram. 300-00139/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 57683 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 28 i 29 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el dret a deci-
dir sense límits del poble català i el seu exercici?

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

3.20. TRAMITACIONS EN CURS 63

Interpel·lació al Govern sobre les decisions 
del Govern de l’Estat en matèria de teleco-
municacions i sectors regulats
Tram. 300-00140/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 57682 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 28 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les deci-
sions del Govern espanyol sobre les decisions en matèria 
de telecomunicacions i sectors regulats; i les conseqüèn-
cies que poden tenir per Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa
President del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures d’aigua i sanejament
Tram. 300-00141/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57686 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

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 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la interpel·lació següent, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 28 de març de 2012.

– Sobre les infraestructures d’aigua i sanejament.

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

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

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la funció pública
Tram. 300-00142/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57687 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació de la funció pública?

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el corredor me-
diterrani
Tram. 300-00143/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57688 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de març de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
corredor del mediterrani?

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i 
la difusió de la balança fiscal territorial entre 
Catalunya i l’Administració de l’Estat
Tram. 300-00144/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 57689 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de març 
de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la conti-
nuïtat i difusió de la balança fiscal territorial entre Cata-
lunya i l’Administració Central?

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
de la defensa dels consumidors en situació 
de sobreendeutament i de pèrdua de l’habi-
tatge
Tram. 300-00145/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 57690 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de març de 2012.

– Quines mesures es pensen impulsar des del Govern de 
la Generalitat per garantir la defensa dels consumidors 
davant la situació de sobreendeutament personal i famili-
ar i la pèrdua de l’habitatge habitual.

Palau del Parlament, 23 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe extraordinari del Síndic de Greuges 
sobre el dret d’accés a la informació pública
Tram. 360-00007/09

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2012.

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 directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a la 
transparència de les mesures que regulen 
els preus dels medicaments d’ús humà i 
llur inclusió en l’àmbit dels sistemes públics 
d’assegurança de malaltia
Tram. 295-00182/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57019).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2012 al 20.03.2012).

Finiment del termini: 21.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2012.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 92/65/CEE del Consell pel que fa 
als requisits zoosanitaris que regeixen el co-
merç dins la Unió i les importacions a la Unió 
de gossos, gats i fures
Tram. 295-00183/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57019).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2012 al 20.03.2012).

Finiment del termini: 21.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu als des-
plaçaments d’animals de companyia sense 
ànim comercial
Tram. 295-00184/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57019).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2012 al 20.03.2012).

Finiment del termini: 21.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2012.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 49413 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, proposa la diputada Laura Massana Mas com 
a Portaveu de la comissió de la Infància i a la diputada 
Hortènsia Grau Juan com a suplent de la mateixa.

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 57024 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix el Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Marisa Xandri Pujol, como a portaveu, i Sonia 
Esplugas González han estat designades membres de la 
Comissió de la infància.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la Se-
guretat Viària
Tram. 406-00002/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 56217 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, proposa al diputat Joan Ferran i Serafini com 
a membre de la Comissió d’Estudi de Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de 
Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56783).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2012. (Tra-
mitació d’acord amb l’article 140.5 del Reglament i tra-
mesa de la sol·licitud a la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.)

Control del compliment de la Resolució 295/IX, 
sobre els aeroports de Girona - Costa Brava, 
Reus i Sabadell
Tram. 290-00284/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50919 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00284/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 295/IX, 
sobre els aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sa-
badell.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 295/IX, sobre els aeroports de 
Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell (núm. tram. 290-
00284/09), us informo del següent: 

Aquest Departament, de manera coordinada amb les ins-
titucions del territori, està duent a terme un pla d’acció 
encaminat a incrementar l’oferta de rutes i vols de l’ae-
roport de Reus i Girona i treballar, d’aquesta manera, pel 
desenvolupament de la indústria turística de la zona, del 
tot cabdal en el procés de recuperació econòmica que es-
tà impulsant el Govern de la Generalitat.

Dels contactes amb companyies aèries ha sorgit un nou 
compromís entre les institucions del territori i la compa-
nyia Ryanair, principal operador en els aeroports de Gi-
rona i Reus. Aquest nou compromís amb Ryanair, vigent 
a partir d’abril 2012, suposa tant a Girona com a Reus 
nous trajectes i la recuperació de l’activitat.

Durant la darrera trobada de la comissió bilateral Gene-
ralitat - Estat, celebrada el mes de juliol de 2011, es va 
abordar el traspàs i la desclassificació dels tres aeroports 
com a interès general, un pas previ que queda reflectit a 
l’Estatut d’Autonomia al seu article 140.1. En aquesta re-
unió es va acordar obrir la porta, de manera transitòria, a 
un model de gestió autònoma individualitzada en que la 
presència catalana (Generalitat i socis territorials) sigui 
determinant. Tot i el canvi de govern de l’Estat, aquest 
continua sent el punt de partida, encara que no el d’ar-
ribada.

La Generalitat continuarà treballant en l’objectiu de 
aconseguir el traspàs dels aeroports de Girona, Reus 
i Sabadell, ja que són infraestructures essencials per la 
competitivitat i el desenvolupament econòmic de Catalu-
nya. Fins que no s’aconsegueixi el traspàs, d’acord amb el 
que estipula la llei, el tema continuarà trobant-se a l’ordre 
del dia de les diferents reunions bilaterals.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 315/IX, 
sobre el compliment del Pla director urba-
nístic del Pallars Sobirà
Tram. 290-00304/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50920 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00304/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 315/IX, 
sobre el compliment del Pla director urbanístic del Pa-
llars Sobirà.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 315/IX, sobre el compliment 
del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà (núm. tram. 
290-00304/09), us informo del següent: 

El Pla director urbanístic del Pallars Sobirà va ser apro-
vat definitivament en data 1 d’agost de 2008.

El Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida d’aquest De-
partament efectua el seguiment del compliment efectiu 
del pla director urbanístic del Pallars Sobirà a través de 
cada un dels expedients que tramiten els municipis de la 
comarca del Pallars Sobirà, fent una comprovació de la 
compatibilitat de la proposta amb el contingut del Pla.

Així, en cada informe tècnic associat als expedients que 
es tramiten a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida, tant en els instruments de planejament com en les 
autoritzacions en sòl no urbanitzable, s’indica el grau de 
compliment de la proposta amb el pla director, i també 
s’assenyalen, si escau, les recomanacions i pautes indi-
cades.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 316/IX, 
sobre les obres d’adaptació a la normativa i 
de millorament de l’accessibilitat de l’esta-
ció de metro de Virrei Amat, a Barcelona
Tram. 290-00305/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50921 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00305/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 316/IX, so-
bre les obres d’adaptació a la normativa i de millorament 
de l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat, a 
Barcelona.

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 316/IX, sobre les obres 
d’adaptació a la normativa i de millorament de l’accessi-
bilitat de l’estació de metro de Virrei Amat, a Barcelona 
(núm. tram. 290-00305/09), us informo del següent: 

La Generalitat de Catalunya ha previst l’habilitació de 
les partides pressupostàries necessàries per a les obres 
d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de 
l’estació de metro de Virrei Amat de la línia 5 del metro, 
a Barcelona. En aquest sentit, les obres corresponents a 
aquesta actuació van començar el passat estiu i s’ha pre-
vist la seva finalització durant l’any 2013.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 317/IX, 
sobre l’execució d’una nova estació en la línia 
de tren d’alta velocitat, a Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00306/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56369 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00306/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 317/IX, 
sobre l’execució d’una nova estació en la línia de tren 
d’alta velocitat, a Vilafranca del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 317/IX, sobre l’execució d’una 



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

4.50.01. INFORMACIó 68

nova estació en la línia de tren d’alta velocitat, a Vila-
franca del Penedès (núm. tram. 290-00306/09), us infor-
mo del següent: 

El Govern de la Generalitat ha inclòs l’estació d’alta ve-
locitat de Vilafranca del Penedès, a l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani. Aquest document s’ha lliurat 
al Ministeri de Foment i constitueix el full de ruta de les 
inversions ferroviàries necessàries per a aquest corredor.

Barcelona, 13 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 318/IX, 
sobre l’aplicació de descomptes en les ta-
rifes dels autobusos interurbans als usuaris 
discapacitats
Tram. 290-00307/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50922 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00307/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 318/IX, 
sobre l’aplicació de descomptes en les tarifes dels auto-
busos interurbans als usuaris discapacitats.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 318/IX, sobre l’aplicació de 
descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als 
usuaris discapacitats (núm. tram. 290-00307/09), us in-
formo del següent: 

El procés d’integració tarifària del conjunt del territori 
de Catalunya passa necessàriament per un canvi tecno-
lògic al sistema de validació sense contacte en la regió 
metropolitana de Barcelona. En aquests moments s’estan 
ultimant els treballs per a la definició d’aquest nou model 
tecnològic que permetrà així mateix un canvi en el siste-
ma actual de tarifes per a atendre de forma més persona-
litzada les necessitats específiques de cada grup d’usua-
ris i entre ells a les persones que pateixen algun tipus de 
discapacitat.

Un cop s’hagi definit el nou sistema caldrà abordar la se-
va implantació i finançament atenent a les disponibilitats 
pressupostàries existents.

Serà en aquest moment quan es podran afrontar els des-
comptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usu-
aris discapacitats en compliment d’aquesta resolució.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 319/IX, 
sobre la reclamació al Govern de l’Estat de 
la redacció dels projectes i l’execució del 
cobriment parcial de la carretera B-20 a 
Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Be-
sòs i el Parc Europa
Tram. 290-00308/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50923 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00308/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 319/IX, 
sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la redacció 
dels projectes i l’execució del cobriment parcial de la car-
retera B-20 a Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Be-
sòs i el Parc Europa.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 319/IX, sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’exe-
cució del cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa 
Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa 
(núm. tram. 290-00308/09), us informo del següent: 

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departament 
s’ha adreçat oficialment a la Demarcació de Carreteres 
de l’Estat a Catalunya reclamant la redacció del projecte i 
la posterior execució del cobriment parcial de la carrete-
ra B-20 al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, en el 
tram situat entre el pont del riu Besòs i el parc d’Europa.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 320/IX, 
sobre l’establiment d’un sistema de devolu-
ció de l’import del bitllet dels transports pú-
blics en els casos de retard important o d’in-
terrupció del servei
Tram. 290-00309/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50924 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00309/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 320/IX, 
sobre l’establiment d’un sistema de devolució de l’import 



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

4.50.01. INFORMACIó 69

del bitllet dels transports públics en els casos de retard 
important o d’interrupció del servei.

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 320/IX, sobre l’establi-
ment d’un sistema de devolució de l’import del bitllet dels 
transports públics en els casos de retard important o d’in-
terrupció del servei (núm. tram. 290-00309/09), us infor-
mo del següent: 

El Govern analitzarà la viabilitat de la implantació d’un 
sistema de devolució exprés de l’import del bitllet de 
transport als viatgers de la xarxa de transport públic de 
titularitat o concessió de la Generalitat de Catalunya en 
els casos de retard important o de reducció o d’interrup-
ció del servei, a partir de les obligacions contretes per 
les empreses concessionàries i atenent al que disposa la 
legislació actualment vigent, que preveu la possibilitat 
d’indemnització mitjançant reclamació a la Junta Arbi-
tral del Transport de Catalunya ens els supòsits de per-
judicis econòmics per al incompliment del contracte de 
transports.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 321/IX, 
sobre les imputacions de la Fiscalia de Medi 
Ambient a alcaldes i regidors per infraccions 
per abocaments d’aigües residuals a rius i 
cursos d’aigua
Tram. 290-00310/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50925 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00310/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 321/IX, 
sobre les imputacions de la Fiscalia de Medi Ambient a 
alcaldes i regidors per infraccions per abocaments d’ai-
gües residuals a rius i cursos d’aigua.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 321/IX, sobre les imputaci-
ons de la Fiscalia de Medi Ambient a alcaldes i regidors 
per infraccions per abocaments d’aigües residuals a rius 
i cursos d’aigua (núm. tram. 290-00310/09), us informo 
del següent: 

L’Agència Catalana de l’Aigua continua treballant per co-
brir les seves necessitats de finançament. En aquest sen-
tit, en la proposta de contracte programa amb la Gene-

ralitat, efectuada per l’ACA s’inclouen com a actuacions 
prioritàries les relatives a actuacions en municipis impu-
tats per actuacions de la Fiscalia 

L’ACA en les seves relacions amb la Fiscalia sempre ha 
actuat i segueix actuant amb subjecció als principis de 
màxima col·laboració i transparència, aportant, com no 
pot ser d’altra manera, la documentació que se li ha sol-
licitat.

El sanejament en alta no és de competència exclusiva de 
la Generalitat de Catalunya. La legislació de règim local, 
tant bàsica estatal com catalana, atribueix a les adminis-
tracions locals la competència en el clavegueram i en el 
tractament de les aigües residuals urbanes. La Generali-
tat de Catalunya, a través de ‘ACA, ostenta competències 
de planificació i ordenació del sanejament i en participa 
en el seu fiançament

L’ACA és especialment sensible a la problemàtica de les 
imputacions a alcaldes en relació al sanejament i conti-
nua mantenint un canal de col·laboració fluid amb el món 
local. L’adopció de mesures correctores provisionals o 
definitives s’ha d’efectuar en el marc de la planificació. 
En aquest sentit, dins del Programa de Sanejament d’ai-
gües residuals urbanes, l’ACA dóna prioritat màxima a 
les actuacions en municipis en municipis imputats per 
actuacions de la Fiscalia.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 322/IX, 
sobre les subvencions relatives a promoci-
ons d’habitatges de lloguer i sobre la rein-
troducció del Fons estatal d’eficàcia en les 
polítiques d’habitatge
Tram. 290-00311/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56370 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00311/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 322/IX, 
sobre les subvencions relatives a promocions d’habitatges 
de lloguer i sobre la reintroducció del Fons estatal d’efi-
càcia en les polítiques d’habitatge.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 322/IX, sobre les subvencions 
relatives a promocions d’habitatges de lloguer i sobre la 
reintroducció del Fons estatal d’eficàcia en les polítiques 
d’habitatge (núm. tram. 290-00311/09), us informo del 
següent: 
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha procedit a dic-
tar les resolucions i abonament de totes les promocions 
d’habitatge de lloguer en qualificacions definitives ante-
riors al 31 de desembre de 2010, corresponents als pro-
motors públics municipals.

En concret, les resolucions referents a VIMUSA, Habi-
tatges Socials de Sabadell, SA es van dictar amb data 29 
de novembre de 2011 i 29 de desembre de 2011.

Des de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i des 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en cadascun 
dels contactes que es tenen amb els responsables en ma-
tèria d’habitatge del Ministeri de Foment es reclama que 
es reintrodueixi el Fons d’eficàcia en l’àmbit de les polí-
tiques d’habitatge.

Barcelona, 13 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 323/IX, 
sobre el millorament de les instal·lacions de 
les àrees de descans i les àrees de servei de 
les autopistes
Tram. 290-00312/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50926 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa de la Comissió Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00312/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 323/IX, 
sobre el millorament de les instal·lacions de les àrees de 
descans i les àrees de servei de les autopistes.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 323/IX, sobre el millorament 
de les instal·lacions de les àrees de descans i les àrees de 
servei de les autopistes (núm. tram. 290-00312/09), us in-
formo del següent: 

Les àrees de servei en les vies d’alta capacitat de la xarxa 
de carreteres de Catalunya estan sent millorades dintre 
de diversos projectes de Millora i Remodelació que les 
empreses concessionàries van presentant a l’Administra-
ció, sobre les que s’està fent de forma periòdica una ins-
pecció per garantir la seva eficàcia i l’estat general de les 
instal·lacions corresponents.

S’han millorat els serveis (edifici i serveis les persones 
usuàries) existents en les Ares de Servei, de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, a El Maresme i La Tordera, 
de l’autopista C-32, així com la de Montcada, a l’autopis-
ta C-33 i la del túnel de Vallvidrera a la C-16. A les vies 
de titularitat de l’Administració Central de l’Estat tam-

bé s’han portat a terme diverses reformes i remodelaci-
ons, tot i que cal recordar que l’administració competent 
per requerir les seves millores és l’Administració General 
de l’Estat per ser en l’administració titular i concedent 
d’aquestes vies.

Respecte la seva neteja aquesta és correcta d’acord amb 
els estàndards establerts per a la resta de l’autopista.

És voluntat del Departament continuar millorant les con-
dicions de servei de les mateixes amb coordinació amb 
els plans d’actuació de les pròpies concessionàries tot 
considerant la finalitat i ús d’aquestes instal·lacions per 
part dels usuaris i la funcionalitat de les àrees de servei 
respecte les àrees de decans.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 325/IX, 
sobre l’adaptació del Pla director d’infraes-
tructures del transport públic col·lectiu de la 
regió metropolitana de Barcelona
Tram. 290-00314/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50927 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa de la Comissió Territori i 
Sostenibilitat

Núm. d’expedient: 290-00314/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 325/IX, 
sobre l’adaptació del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 325/IX, sobre l’adaptació del 
Pla director d’infraestructures del transport públic col-
lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (núm. tram. 
290-00314/09), us informo del següent: 

El Govern està redactant el nou Pla Director d’Infraes-
tructures de la regió metropolitana de Barcelona 2011-
2020 (PDI), que inclou les actuacions ferroviàries de 
l’àrea baixa del Llobregat i el Barcelonès Sud. La redac-
ció del document s’està fent atenent als criteris de ren-
dibilitat socioeconòmica que exigeix l’actual conjuntura. 
S’ha tramitat l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del 
Pla preliminar, i s’està continuant amb la redacció del do-
cument principal.

Barcelona, 8 de març 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 326/IX, 
sobre el millorament del transport per carre-
tera entre Sant Quintí de Mediona i Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 290-00315/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50928 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00315/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 326/IX, 
sobre el millorament del transport per carretera entre 
Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 326/IX, sobre el millorament 
del transport per carretera entre Sant Quintí de Mediona 
i Vilafranca del Penedès (núm. tram. 290-00315/09), us 
informo del següent: 

El Govern té previst executar les millores previstes en 
l’estudi realitzat per a la millora dels serveis de transport 
públic a l’Alt Penedès entre les quals s’inclou la millora 
de les comunicacions entre Sant Quintí de Mediona i Vi-
lafranca del Penedès en el moment que es disposi de la 
cobertura pressupostària necessària per a la implantació 
d’aquesta actuació. S’ha de tenir en compte que al trac-
tar-se de serveis que formen part del sistema tarifari inte-
grat el seu establiment, malgrat l’interès públic detectat, 
resulta deficitari des del punt de vista econòmic, ja que 
les despeses del seu establiment no poden ser cobertes 
amb els ingressos tarifaris.

En aquest sentit, es preveu la millora de les comunicaci-
ons actualment existents amb la incorporació de 3 noves 
expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners de 
forma que es disposaria de 7 expedicions d’anada i 6 de 
tornada.

En tot cas, en el moment de dur a terme la tramitació per 
a l’establiment de les noves expedicions es durà a terme 
un procés amb els ajuntaments afectats per tal d’acabar 
de concretar les condicions de prestació del nou servei 
pel que fa al seu recorregut i horaris.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 327/IX, 
sobre les obres de prolongació de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
Tram. 290-00316/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50929 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00316/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 327/IX, 
sobre les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Terrassa.

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 327/IX, sobre les obres 
de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat a Terrassa (núm. tram. 290-00316/09), us informo 
del següent: 

El Govern de la Generalitat té previst continuar amb les 
obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) a Terrassa quan es disposi 
d’un pla de viabilitat financera que en garanteixi el seu 
finançament i, d’acord amb aquest, s’establirà la progra-
mació dels treballs que queden pendents.

La comissió de seguiment seguirà informada en tot mo-
ment de tots els aspectes relatius a l’actuació, tal com s’ha 
fet fins ara i tal com es va fer a la reunió del passat 31 
de gener de 2012, en la qual es va informar la suspensió 
temporal de les obres fins que els recursos estiguin ga-
rantits i a partir d’aquest moment s’establirà el calendari 
d’execució.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 328/IX, 
sobre la restitució de la carretera BP-2427, 
en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní 
d’Anoia, a l’estat anterior a les obres de re-
ordenació del sistema de peatge a Martorell
Tram. 290-00317/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50930 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00317/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 328/IX, 
sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a 
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l’autopista AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia, a l’estat anterior 
a les obres de reordenació del sistema de peatge a Mar-
torell.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 328/IX, sobre la restitució de 
la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant 
Sadurní d’Anoia, a l’estat anterior a les obres de reorde-
nació del sistema de peatge a Martorell (núm. tram. 290-
00317/09), us informo del següent: 

El Secretari de Territori i Mobilitat s’ha adreçat al Mi-
nisteri de Foment i a la Diputació de Barcelona perquè 
com a administracions titulars, respectivament de l’AP-7 
i de la BP-2427, informin sobre les mesures que pensen 
adoptar per a la restitució d’aquestes vies, en el seu accés 
a l’AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia, en la mesura que el seu 
estat s’hagi vist afectada per les obres de reordenació del 
sistema de peatge a Martorell, executades per la societat 
concessionària ACESA.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 329/IX, 
sobre la reducció dels temps dels trajec-
tes de tren entre Manresa i Lleida i l’incre-
ment del nombre de circulacions de trens en 
aquesta línia
Tram. 290-00318/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50931 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00318/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 329/IX, 
sobre la reducció dels temps dels trajectes de tren entre 
Manresa i Lleida i l’increment del nombre de circulaci-
ons de trens en aquesta línia.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 329/IX, sobre la reducció dels 
temps dels trajectes de tren entre Manresa i Lleida i l’in-
crement del nombre de circulacions de trens en aquesta 
línia (núm. tram. 290-00318/09), us informo del següent: 

La possibilitat de reduir els temps de viatge entre Manre-
sa i Lleida està supeditada principalment a les condicions 
de la infraestructura ferroviària. En aquest sentit, les mi-
llores d’infraestructura realitzades per la Direcció Gene-
ral de Ferrocarrils del Ministeri de Foment i Adif en el 
tram Calaf - Manresa van permetre, al juny de 2011, una 

reducció en els temps de viatge de fins 19 minuts, amb 
una mitjana d’11 minuts per circulació.

A petició de la Generalitat de Catalunya, l’ens adminis-
trador de la infraestructura està estudiant la factibilitat 
de modificar a l’alça les velocitats de circulació del tram 
Cervera - Calaf, el qual va ser objecte d’una intervenció 
anterior. En funció dels resultats de l’esmentat estudi, es 
podran introduir disminucions addicionals dels temps de 
viatge en el futur.

D’altra banda, el Pla d’oferta de Rodalies de Catalunya 
pel període 2011-2015, impulsat per la Generalitat, pre-
veu la creació de serveis de rodalia a les principals àrees 
metropolitanes de Catalunya.

Pel que fa a la concreció del servei de rodalia de Lleida, 
és propòsit d’aquest Departament elaborar un estudi de 
mobilitat en col·laboració amb la Diputació de Lleida i els 
principals agents implicats del territori per tal de consen-
suar un nou pla de serveis de transport públic integral a 
les comarques de Ponent. L’objectiu és planificar l’oferta 
de serveis a mitjà termini, tenint en compte les necessi-
tats de mobilitat d’aquesta àrea i els recursos materials, 
tècnics, personals i econòmics disponibles. És en aquest 
marc on es definiran les freqüències adients per a la rela-
ció Manresa - Lleida, les quals suposaran una adaptació 
de l’oferta de transport ferroviari a les previsions de de-
manda de serveis en aquest corredor.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 330/IX, 
sobre l’inici de les obres d’execució de l’ac-
cés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 290-00319/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50932 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00319/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 330/IX, 
sobre l’inici de les obres d’execució de l’accés ferroviari a 
la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

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 330/IX, sobre l’inici de 
les obres d’execució de l’accés ferroviari a la terminal 
1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat (núm. tram. 290-
00319/09), us informo del següent: 

Les obres de l’accés ferroviari a l’aeroport del Prat de 
Llobregat van ser adjudicades pel Ministeri de Foment el 
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maig de 2010, amb un termini previst per a l’execució de 
les obres de 2 anys i 9 mesos, i a data d’avui els treballs 
no han estat encara iniciats.

En les diferents reunions mantingudes amb el Ministeri 
de Foment en relació al Pla de Rodalies, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat ha instat de manera reiterada 
al Ministeri de Foment a iniciar l’execució de les obres 
del nou accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 332/IX, 
sobre la senyalització de Badia del Vallès a 
les sortides i als carrils de desacceleració 
de la carretera C-58
Tram. 290-00321/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50933 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00321/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 332/IX, 
sobre la senyalització de Badia del Vallès a les sortides i 
als carrils de desacceleració de la carretera C-58.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 332/IX, sobre la senyalització 
de Badia del Vallès a les sortides i als carrils de desacce-
leració de la carretera C-58 (núm. tram. 290-00321/09), 
us informo del següent: 

S’ha modificat la senyalització existent a l’autopista C-58. 
En concret el topònim Badia del Vallès s’ha introduït en 
tres panells corresponents a la sortida 9. Els panells són 
el de presenyalització situada a 1000 metres, el de la pre-
senyalització situada a 500 metres i el de la senyalització 
d’orientació de direcció situada a la mateixa sortida.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 333/IX, 
sobre el reallotjament de les famílies afecta-
des per la reforma del barri de la Catalana, 
de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00322/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50934 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00322/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 333/IX, 
sobre el reallotjament de les famílies afectades per la re-
forma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs.

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 333/IX, sobre el reallot-
jament de les famílies afectades per la reforma del barri 
de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs (núm. tram. 290-
00322/09), us informo del següent: 

A través de dues resolucions de 30 de novembre de 2011 
i dues resolucions de 18 de gener de 2012, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha autoritzat el lloguer de diver-
sos habitatges amb protecció oficial promoguts per Re-
gesa a favor del Consorci del Besòs, prèvia autorització 
de venda del primer a favor del segon, per tal de pos-
sibilitar l’accés a l’habitatge a les famílies afectades pel 
procés d’expropiació en què es van trobar sotmeses degut 
a l’execució del Projecte de Reparcel·lació del Sector La 
Catalana.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 334/IX, 
sobre el projecte constructiu i l’execució de 
les obres dels nous accessos sud, viari i fer-
roviari, al port de Barcelona
Tram. 290-00323/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50935 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00323/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 334/IX, 
sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels 
nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat
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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 334/IX, sobre el projecte 
constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos 
sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona (núm. tram. 
290-00323/09), us informo del següent: 

Atesa la rellevància del nou accés ferroviari i viari al Port 
de Barcelona, tant per a la millora de l’accessibilitat com 
per donar resposta a les necessitats de transport terrestre 
generades per les activitats i noves terminals previstes als 
nous espais de l’ampliació sud del port, el Govern de la 
Generalitat ha instat a l’Estat, de manera insistent, la fi-
nalització dels projectes constructius dels nous accessos 
viari i ferroviari al Port de Barcelona i la licitació urgent 
de l’execució de les obres.

Aquesta reclamació s’ha reiterat en les reunions amb el 
nou Govern de l’Estat i els representants del Ministeri 
de Foment.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 335/IX, 
sobre la dotació pressupostària a l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a dur a terme actua-
cions de correcció hidrològica al riu Tenes, 
al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 290-00324/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 50936 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00324/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 335/IX, 
sobre la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidro-
lògica al riu Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana.

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 335/IX, sobre la dotació 
pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur 
a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, 
al pas per Santa Eulàlia de Ronçana (núm. tram. 290-
00324/09), us informo del següent: 

Per a l’anualitat 2012 no es té prevista cap inversió al mu-
nicipi de Santa Eulàlia de Ronçana. L’actuació convenia-
da de referència és una de les prioritats de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua dins el conjunt d’actuacions.

Barcelona, 8 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 338/IX, 
sobre les competències de la Generalitat en 
matèria de caixes d’estalvi
Tram. 290-00327/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 49409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la Resolució 338/IX, amb 
número de tramitació 290-00327/09, sobre les competèn-
cies de la Generalitat en matèria de caixes d’estalvi, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 9 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 49409).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.04.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2012.

Control del compliment de la Resolució 339/IX, 
sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi
Tram. 290-00328/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 49410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la Resolució 339/IX, amb 
número de tramitació 290-00328/09, sobre la nova regu-
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lació de les caixes d’estalvi, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Barcelona, 9 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 49410).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.04.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2012.

Control del compliment de la Resolució 344/IX, 
sobre les obres de manteniment i d’ampliació 
de l’Escola Lola Anglada de Badalona
Tram. 290-00332/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56609 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00332/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 344/IX, 
sobre les obres de manteniment i d’ampliació de l’Escola 
Lola Anglada de Badalona.

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 344/IX, sobre les obres 
de manteniment i d’ampliació de l’Escola Lola Anglada 
de Badalona (núm. tram. 290-00332/09), us informo del 
següent: 

En el marc dels pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per aquest any 2012, el Govern s’ha compromès a dur 
a terme la construcció i, si és possible, la posada en mar-
xa, d’un seguit d’infraestructures educatives, entre elles 
l’Escola Lola Anglada de Badalona.

Per això, és previst que durant el segon semestre de l’any, 
s’iniciïn les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada 
de Badalona.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant els Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques, ha 
informat a l’Ajuntament de Badalona i a la comunitat 
educativa del centre, de les previsions d’inici de les obres 
d’ampliació de l’escola Lola Anglada de Badalona, que 
es realitzaran durant el segon semestre de l’any.

D’acord amb l’art. 164 de la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’Educació, la conservació, el manteniment i la vi-
gilància dels edificis destinats a les escoles i als centres 
públics especialitzats a què fa referència l’article 81 cor-
responen al municipi on es troben situats.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 345/IX, 
sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Es-
cola Lola Anglada de Badalona
Tram. 290-00333/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56602 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00333/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 345/IX, 
sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola 
Anglada de Badalona.

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 345/IX, sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada de Badalona 
(núm. tram. 290-00333/09), us informo del següent: 

En el marc dels pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per aquest any 2012, el Govern s’ha compromès a dur 
a terme la construcció i, si és possible, la posada en mar-
xa, d’un seguit d’infraestructures educatives, entre elles 
l’Escola Lola Anglada de Badalona.

Per això, és previst que durant el segon semestre de l’any, 
s’iniciïn les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada 
de Badalona.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant els Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques, ha 
informat a l’Ajuntament de Badalona i a la comunitat 
educativa del centre, de les previsions d’inici de les obres 
d’ampliació de l’escola Lola Anglada de Badalona, que 
es realitzaran durant el segon semestre de l’any.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

4.50.01. INFORMACIó 76

Control del compliment de la Resolució 346/IX, 
la construcció de l’Institut Cabrils
Tram. 290-00334/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56603 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00334/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 346/IX, la 
construcció de l’Institut Cabrils.

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 346/IX, la construcció de 
l’Institut Cabrils (núm. tram. 290-00334/09), us informo 
del següent: 

El Departament d’Ensenyament és conscient de la neces-
sitat de construir aquest nou centre, ja que des de fa anys 
està ubicat en instal·lacions provisionals. Malauradament, 
l’actual situació pressupostària no ens permet concretar 
la licitació d’aquesta actuació.

El Departament d’Ensenyament realitza totes les accions 
necessàries per garantir l’escolarització de qualitat dels 
nostres alumnes.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 347/IX, 
sobre el finançament i l’inici de les obres de 
l’Institut Fluvià, de Barcelona
Tram. 290-00335/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56604 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00335/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 347/IX, 
sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Flu-
vià, de Barcelona.

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 347/IX, sobre el finança-
ment i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de Barce-
lona (núm. tram. 290-00335/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament és conscient de la neces-
sitat de construir aquest nou centre, però malauradament, 
l’actual situació pressupostària no ens permet concretar 
la licitació d’aquesta actuació.

El Departament d’Ensenyament realitza totes les accions 
necessàries per garantir l’escolarització de qualitat dels 
nostres alumnes.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 348/IX, 
sobre la transformació en institut escola de 
l’Escola Gavà Mar, de Gavà
Tram. 290-00336/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56605 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00336/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 348/IX, 
sobre la transformació en institut escola de l’Escola Gavà 
Mar, de Gavà.

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 348/IX, sobre la transfor-
mació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà 
(núm. tram. 290-00336/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament està fent un estudi so-
bre el model d’institut escola. Per la qual cosa, la decisió 
que finalment es prengui, vindrà condicionada pel resul-
tat d’aquest estudi i de les disponibilitats pressupostàries 
del Govern de la Generalitat.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament considera 
bàsic analitzar el model d’institut escola i el seu impacte 
en el sistema educatiu, tant a nivell pedagògic, social, or-
ganitzatiu com econòmic.

Per això, tenint en compte aquestes premisses, el Depar-
tament d’Ensenyament considera que, malgrat els incon-
venients que pugui generar la reconsideració de la pro-
posta de programació dels instituts escola, ja comunicada 
verbalment i en alguns casos difosa a la comunitat educa-
tiva i als sectors implicats, és més prudent desplegar prè-
viament el model, tant pel que fa a la seva personalitat ju-
rídica, com patrimonial, a banda de la seva organització.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 349/IX, 
sobre les obres d’ampliació de l’Escola Olga 
Xirinacs, de Tarragona
Tram. 290-00337/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56606 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00337/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 349/IX, 
sobre les obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de 
Tarragona.

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 349/IX, sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona (núm. 
tram. 290-00337/09), us informo del següent: 

Segons estudis demogràfics i les projeccions que ens dó-
na l’Idescat, a Tarragona s’inicia una reducció contingu-
da i constant de la població a incorporar a P3: 

Catalunya va viure durant la primera dècada del segle xxi 
un creixement demogràfic d’una magnitud extraordinà-
ria, degut d’una banda a un augment de la natalitat de la 
població autòctona des de 1998, derivat d’una major base 
de població en edat fèrtil, i a l’arribada d’immigrants ex-
teriors, que, d’una banda, i en el marc del reagrupament 
familiar, van aportar nens i nenes al sistema educatiu, 
mentre que, d’altra banda, tenien una taxa de fecunditat 
força més elevada que l’autòctona, la qual cosa fa aug-
mentar la taxa de natalitat en el país.

Durant la segona dècada d’aquest segle es preveu una in-
versió d’aquestes dues variables amb la conseqüent re-
ducció de la població en edat més jove. D’una banda s’ha 
iniciat una reducció de la natalitat a partir del 2009 deri-
vada d’una reducció de les dones en edat fèrtil (fenomen 
recurrent, al ser cíclic), que s’està accentuant per la crisi 
econòmica i el cost que suposa la criança d’un fill. D’al-
tra banda es viu una aturada i fins i tot una inversió dels 
fluxos migratoris exteriors. Aquest fenomen s’accentua 
pel fet que hom pot observar un retorn de part d’aques-
ta població immigrada als seus països d’origen degut a 
l’impacte de l’increment de l’atur en aquest col·lectiu en 
el marc de l’actual crisi econòmica. D’altra banda, enca-
ra que continua essent cert que la una taxa de fecunditat 
de les dones immigrades és més elevada que l’autòctona, 
també en aquesta variable es dóna una variació a la bai-
xa, més forta del que s’havia previst.

Per tant, durant la propera dècada es preveu una reduc-
ció del nombre de naixements i per tant dels grups d’edat 
més baixos, que es corresponen als nens en edat escolar 
infantil i del primer cicle de la primària i que s’incorpo-
raran al sistema educatiu a partir del curs 2012-13.

Aquestes previsions d’evolució demogràfica, lligades 
amb la necessitat de racionalitzar la inversió en centres 
i optimitzar els recursos, tant econòmics com humans, 
en l’actual context de limitacions pressupostàries, fa ne-

cessari una revisió de la programació de l’oferta de llocs 
escolars i prendre decisions sobre el seu reordenament.

És per això que, un cop analitzades les necessitats d’es-
colarització del municipi de Tarragona, s’ha decidit pro-
cedir al tancament d’aquest centre, ja que l’oferta del mu-
nicipi cobreix les necessitats actuals d’escolarització.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 350/IX, 
sobre l’establiment d’acords entre les enti-
tats juvenils i els centres públics d’educa-
ció secundària per a explicar a l’alumnat els 
projectes associatius
Tram. 290-00338/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56607 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00338/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 350/IX, 
sobre l’establiment d’acords entre les entitats juvenils i 
els centres públics d’educació secundària per a explicar a 
l’alumnat els projectes associatius.

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 350/IX, sobre l’establiment 
d’acords entre les entitats juvenils i els centres públics 
d’educació secundària per a explicar a l’alumnat els pro-
jectes associatius (núm. tram. 290-00338/09), us informo 
del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha inclòs en les normes 
sobre organització i funcionament dels centres d’educa-
ció secundària, que en l’elaboració dels projectes educa-
tius, i més concretament, pel que fa a la participació de 
l’alumnat, es tingui en compte l’adopció de mesures que 
afavoreixin la creació d’associacions d’alumnes en els 
centres, la promoció del voluntariat entre l’alumnat, i que 
es doni a conèixer entre els alumnes els projectes associ-
atius d’entitats juvenils vinculades a l’entorn del centre.

La Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comuni-
tat Educativa està treballant en la promoció d’actuacions 
de voluntariat en centres educatius en el marc del progra-
ma Aprenentatge i Serveis.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 351/IX, 
sobre el reinici de les obres de construcció 
del nou institut de Roda de Barà
Tram. 290-00339/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 56608 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00339/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 351/IX, 
sobre el reinici de les obres de construcció del nou insti-
tut de Roda de Barà.

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 351/IX, sobre el reinici de 
les obres de construcció del nou institut de Roda de Barà 
(núm. tram. 290-00339/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament és conscient de la neces-
sitat de construir aquest nou centre, però malauradament, 
l’actual situació pressupostària no ens permet concretar 
la licitació d’aquesta actuació.

El Departament d’Ensenyament realitza totes les accions 
necessàries per garantir l’escolarització de qualitat dels 
nostres alumnes.

Barcelona, 14 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 45/IX, 
sobre la política de turisme i la temporada 
turística de l’estiu del 2011
Tram. 390-00045/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49369 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00045/09

Sobre: Control compliment de la Moció 45/IX, sobre la po-
lítica de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 45/IX, sobre la política de turisme i la 
temporada turística de l’estiu del 2011 (núm. de tram. 
390-00045/09), us informo del següent: 

a) La potenciació de la marca Catalunya és una de les pri-
oritats de la Direcció General de Turisme i forma part de 
la missió de l’Agència Catalana de Turisme (ACT).

La projecció de la marca turística Catalunya té una doble 
vessant: per una banda, la incorporació dels atributs de 
país –Catalunya– i per una altra, l’associació d’aquests 
atributs a la promoció exterior de la marca.

La marca Catalunya inclou tots els territoris i tota l’oferta 
turística ja que es tracta de dotar el sector turístic cata-
là d’una identitat pròpia global d’alta qualitat però que, 
tal vegada, permeti comunicar de forma segmentada be-
neficis concrets a públics específics. Per tant, la marca 
fomenta la projecció de l’oferta global de Catalunya i in-
tegra i respecta la resta de marques catalanes a les quals 
serveix de paraigües.

Les característiques del nostre país que esdevenen atri-
buts de la marca són diversos, però destaquen: la diver-
sitat del país, la qualitat de la nostra oferta, la geniali-
tat dels nostres creadors,... La identificació visual de la 
marca Catalunya integra la pluralitat turística del país i 
comprèn aspectes de la imatge de Catalunya com: fac-
tors emocionals (hospitalitat, tracte humà, estil de vida...) 
factors d’oferta (paisatges, patrimoni, cultura,...) i factors 
racionals (qualitat del servei, seguretat,...)

L’impuls de la marca Catalunya es fa d’acord amb una 
visió de futur que reconeix aquestes característiques: Ca-
talunya, un país diferent i diferenciat amb recursos cultu-
rals i naturals propis i únics, que ofereix propostes diver-
ses i integrades, amb un bon nivell de qualitat i en el que 
es gaudeix d’un estil de vida mediterrani i actual.

En els mercats de proximitat la marca Catalunya va con-
solidant-se i és coneguda (resta de l’Estat i països euro-
peus pròxims). És en els mercats més allunyats on es di-
lueix més la imatge de Catalunya i on l’esforç ha de ser 
més gran per posicionar-la. Cal tenir en compte que el 
posicionament de la marca Catalunya és una feina d’anys, 
que s’ha de fer juntament amb les altres marques cone-
gudes com Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada, Pi-
rineus... La gradual consolidació de la marca oferirà a 
Catalunya un posicionament més clar que facilitarà la 
distinció respecte dels nostres competidors.

La marca Catalunya i el seu logotip és la signatura em-
prada en totes les accions de promoció que du a terme 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT). Bàsicament, això 
vol dir que: 

– La marca ocupa un lloc destacat en els estands del pro-
grama de fires en les quals participa l’ACT amb estand 
propi.

– La marca figura en la portada de totes les publicacions 
que edita l’ACT i la Direcció General de Turisme.

– La marca presideix totes les presentacions i actes pú-
blics de promoció que es realitzen en els diferents mer-
cats.

– La marca és la signatura de totes les campanyes de pu-
blicitat que realitza l’ACT en els diferents mercats (català, 
estatal i internacionals).
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– La marca és el concepte paraigües que representa i 
aglutina les deu marques territorials catalanes de les 
quals rep els seus principals atributs.

– La marca, de forma creixent, ha estat incorporada per 
les principals entitats de promoció turística del país en 
els seus suports promocionals.

També és missió dels Centres de Promoció Turística a 
l’estranger la difusió de la marca i la dels productes i ser-
veis de l’oferta turística catalana vinculats a ella, i el vet-
llar pel reforç permanent del posicionament de la marca 
Catalunya davant dels seus competidors en els diferents 
mercats.

De forma puntual però destacada, cal esmentar l’ús crei-
xent que empreses i entitats del sector turístic fan de la 
marca en les seves publicacions i presentacions. En el 
passat recent Turisme de Catalunya ha realitzat acord de 
col·laboració amb els principals clubs esportius de Cata-
lunya (FC Barcelona i RCD Espanyol) per la promoció 
de la marca en les seves gires i estades de pre-tempo-
rada en països d’alt interès turístic. Actualment, l’ACT 
compta amb una unitat de recent creació per la negoci-
ació d’acords estratègics amb empreses turístiques i no 
turístiques que inclouen la realització d’accions conjun-
tes de promoció i que inclouen l’ús de la marca turística 
de Catalunya amb la finalitat que assoleixi gran difusió i 
presència mediàtica arreu del món.

b) La Direcció General de Turisme i l’Agencia Catalana 
de Turisme impulsen accions que permetin donar a co-
nèixer Catalunya com a país de qualitat, amb una oferta 
turística singular i impulsant serveis i productes turístics 
que potenciïn el conjunt del territori i que mostrin la dife-
rencia envers altres destinacions.

El eix de la sostenibilitat és un dels criteris bàsics de 
treball del Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2011-
2015 i de les directrius Nacionals de Turisme 2020. El 
plec de prescripcions tècniques ho van recollir i així va 
ser publicitat. En aquests sentit i en els treballs de desen-
volupament del pla que s’estan portant a terme, es recull 
com eix d’acció prioritari i es treballa per donar més for-
ça, contingut i visibilitat a les destinacions i productes tu-
rístics que oferim i que es basen en la qualitat del nostre 
patrimoni cultural i natural i en aquests turisme cultural 
basta tant en el patrimoni tangible com intangible.

Es treballa en el reconeixement de la oferta gastronòmica 
de proximitat i de qualitat mitjançant l’especialitat hotel 
gastronomia i el recolzament a la cuina catalana basada 
en els productes propis.

c) El Departament de Cultura, per mitjà del Consorci per 
a la Normalització Lingüística i el Departament d’Em-
presa i Ocupació, per mitjà del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de Catalunya, han impulsat un pla ori-
entat a la formació dels treballadors i les treballadores 
de l’hostaleria, el turisme i el comerç, que contribueixi a 
millorar el coneixement del català i incrementar-ne l’ús 
en aquests sectors, centrat fonamentalment en la forma-
ció i el reciclatge de professionals en l’atenció al client i 
la qualitat de servei. En el marc d’aquest pla s’ha acordat 
amb la Confederació de Comerç de Catalunya i Pimec 
diversos sistemes de col·laboració.

d) La Direcció General de Turisme, conjuntament amb 
l’Agència Catalana de Turisme, continua participant en 
la xarxa Necstour. Aquest any s’ha remuntat un projecte 
europeu ERNEST en el qual, part dels membres funda-
dors i altres socis, en formen part. Per part nostra es dóna 
un suport extraordinari a la xarxa, amb la participació 
del finançament d’una persona ubicada a la Delegació del 
Govern a Brussel·les. Aquesta participació està enfocada 
a que se’n beneficiïn els agents turístics.

e) La Taula de Turisme ha estat creada i publicada Decret 
420/2011 de 20 de desembre de Creació de la Taula de 
Turisme de Catalunya, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 6030 de 22/12/2011.

Barcelona, 5 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 50/IX, 
sobre les mesures per a afavorir l’èxit edu-
catiu dels alumnes d’educació infantil i pri-
mària
Tram. 390-00050/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 56601 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00050/09

Sobre: Control compliment de la Moció 50/IX, sobre les 
mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’edu-
cació infantil i primària

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 50/IX, sobre les mesures per a afavorir 
l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i primària 
(núm. de tram. 390-00050/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció 
General d’Educació Infantil i Primària, ha posat en mar-
xa les mesures següents: 

a) La substitució de l’ampliació horària generalitzada pel 
suport escolar personalitzat per a afavorir l’adequat pro-
cés d’aprenentatge de tots els alumnes en 1.283 escoles 
de primària de Catalunya.

b) Manteniment de l’ampliació horària generalitzada a 
les etapes d’educació infantil i primària als centres situ-
ats en contextos socialment desfavorits per a reduir l’im-
pacte dels desavantatges socials.

c) Impuls de l’atenció als ritmes individuals d’aprenen-
tatge a les etapes obligatòries mitjançant protocols de 
detecció, avaluació i reforç dels aprenentatges que s’han 
posar a l’abast dels centres educatius i del professorat a 
través de la seva publicació al web del suport escolar per-
sonalitzat (SEP).
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Coordinació amb la Subdirecció General de Llengua i 
Plurilingüisme del Pla d’Impuls de la Lectura per donar 
resposta a les necessitats d’aprenentatge i l’enriquiment 
curricular.

d) Coordinació amb la Subdirecció General de la Ins-
pecció educativa per a la implementació, el seguiment i 
l’avaluació de la mesura

e) Difusió de la informació del suport escolar persona-
litzat, amb relació a la gestió i organització, en la pre-
sentació de les línies d’actuació de la Direcció General 
d’Educació Infantil i Primària a tots els Serveis Territori-
al d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona, 
durant els mesos de setembre i octubre de 2011, així com 
l’actualització de la informació a través de la Junta Cen-
tral de directors i de les Juntes Territorials, juntament 
amb la inspecció educativa.

Barcelona, 15 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 51/IX, 
sobre el compliment de les mocions i les re-
solucions i la promoció del diàleg parlamen-
tari en el desplegament de mesures de polí-
tica educativa
Tram. 390-00051/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 56617 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient 390-00051/09

Sobre: Control compliment de la Moció 51/IX, sobre el 
compliment de les mocions i les resolucions i la promo-
ció del diàleg parlamentari en l’aplicació de mesures de 
política educativa

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 51/IX, sobre el compliment de les mo-
cions i les resolucions i la promoció del diàleg parlamen-
tari en l’aplicació de mesures de política educativa (núm. 
de tram. 390-00051/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha tramitat tots els con-
trols de compliment de mocions i resolucions, d’acord 
amb l’establert en el Reglament del Parlament de Cata-
lunya.

Barcelona, 15 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre les deu 
mesures urgents anunciades pel Govern el 
25 d’octubre de 2011 per al millorament de 
l’ocupació dels aturats de llarga durada
Tram. 354-00091/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i 
l’abast del protocol d’actuació per al des-
envolupament d’infraestructures elèctriques 
en el període 2011-2014 signat entre Endesa 
i la Generalitat
Tram. 354-00094/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les mesures 
previstes amb relació als desocupats que 
perdran la cobertura econòmica els propers 
mesos
Tram. 354-00105/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la possibilitat 
que s’instal·li a Catalunya el complex d’oci i 
joc impulsat pel grup Las Vegas Sand i so-
bre els possibles efectes d’aquest complex
Tram. 354-00116/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació relativa a la creació 
de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
Tram. 354-00117/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre les negoci-
acions per a l’emplaçament a Catalunya del 
macroequipament lúdic Las Vegas
Tram. 354-00142/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les mesures i els ajustaments econò-
mics previstos en els pressupostos de la 
Generalitat
Tram. 354-00150/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 45648).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el canvi de les previsions de creixement 
econòmic i la modificació dels pressupostos 
del 2012
Tram. 354-00151/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 45713).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre les actuacions del Govern amb relació a 
les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 354-00160/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la 
reforma laboral en l’increment dels expedi-
ents de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 354-00166/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 56683).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 21.03.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Maite Vilalta 
Ferrer, professora titular d’hisenda pública, 
amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01100/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 48890).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Lluís Manu-
el Alonso González, catedràtic de dret finan-
cer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01101/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 50941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Valentí Pich, 
president del Consell General de Col·legis 
d’Economistes, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01102/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 50941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01103/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 50941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de José Andrés 
Rozas, degà de la Facultat de Ciències So-
cials de la Universitat Abat Oliba CEU, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01104/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 50941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra i conseller 
del Banc d’Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01105/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56382).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis 
Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 352-01106/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56382).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
Roca, catedràtica d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01107/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56382).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Marta Espa-
sa i Queralt, professora d’hisenda pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01108/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56382).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Corona Ramon, catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat de Barcelona i di-
rector acadèmic de l’Institut de l’Empresa 
Familiar, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01109/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56382).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Germà Bel 
Queralt, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01110/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56713).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Proposta de compareixença de Jordi Pons 
Novell, catedràtic d’economia aplicada de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01111/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56713).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
Roca, catedràtica d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01112/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56713).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Marta Espa-
sa Queralt, professora titular d’hisenda pú-
blica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 352-01113/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56713).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença d’Elisenda 
Paluzie Hernández, degana de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01114/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56713).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
i Roca, catedràtica d’hisenda pública i coau-
tora de l’estudi «Resultats de la balança fis-
cal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005», amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01115/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Corona Ramon, catedràtic d’hisenda 
pública i coautor de l’estudi «Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01116/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Proposta de compareixença de Joan Carles 
Costas Terrones, professor titular d’hisenda 
pública i coautor de l’estudi «Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01117/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Marta Es-
pasa i Queralt, professora titular d’hisenda 
pública i coautora de l’estudi «Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005», amb relació a 
la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01118/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia i 
coautor de l’estudi «Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01119/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i 
Pey, expert en economia de la salut i coautor 
de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01120/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estu-
dis Econòmics de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i coautor de l’estudi «Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005», amb relació a 
la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01121/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Xavier Sa-
la i Martín, catedràtic d’economia i coautor 
de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01122/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública i 
coautor de l’estudi «Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01123/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Ramon Tre-
mosa i Balcells, professor titular de teoria 
econòmica i coautor de l’estudi «Resultats 
de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-
ministració central 2002-2005», amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01124/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Maite Vilalta 
i Ferrer, professora titular d’hisenda pública i 
coautora de l’estudi «Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01125/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Maties Vi-
ves i March, economista i coautor de l’estudi 
«Resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central 2002-2005», amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01126/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença d’Antoni Zabal-
za i Martí, catedràtic de teoria econòmica i 
coautor de l’estudi «Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01127/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de José An-
tonio Martínez Álvarez, director general de 
l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01128/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 56718).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Proposta de compareixença d’Àngel de la 
Fuente, membre de l’Institut d’Anàlisi Econò-
mica del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01129/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 56818).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de Mikel Bue-
sa, catedràtic d’economia de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01130/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 56818).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Proposta de compareixença de María Án-
geles García Frías, professora titular de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Sala-
manca, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01131/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 56818).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria perquè informi sobre els 
contactes amb el grup Piaggio amb relació 
a la producció del 2012 de la planta de Derbi 
de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 356-00243/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball perquè informi sobre el grau de com-
pliment dels acords entre el grup Piaggio i el 
comitè d’empresa de Derbi
Tram. 356-00244/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Secretariat Gitano 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti els resultats que ha obtin-
gut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i 
plantegi els objectius de present i de futur 
de la fundació per a l’accés a l’ocupació dels 
grups socials més desfavorits
Tram. 356-00252/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Secartys-Solartys, Associació Es-
panyola per a la Internacionalització de les 
Empreses d’Electrònica, Informàtica i Tele-
comunicacions, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informin sobre els 
costos de l’energia fotovoltaica i la competi-
tivitat de les instal·lacions individuals
Tram. 356-00255/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Metal·lúrgica de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació del 
sector del metall
Tram. 356-00315/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del director de 
8TV davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè informi sobre l’ús del català en aques-
ta cadena
Tram. 356-00459/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Na-
varro, catedràtic de ciències polítiques i so-
cials de la Universitat Pompeu Fabra, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00487/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48201).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez, governador del 
Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost sobre les ac-
tuacions del Govern amb relació a les parti-
cipacions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00488/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Julio Segu-
ra Sánchez, director de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les 
participacions preferents de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00489/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Cone-
sa Badiella, director de l’Agència Catalana 
del Consum, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre les actua-
cions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00490/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, 
president de .la Caixa., davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les 
participacions preferents de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00491/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, 
president de CatalunyaCaixa, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00492/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mes-
tres, director general d’Unnim, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00493/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Tro-
yano, director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost sobre les actuacions del Govern 
amb relació a les participacions preferents 
de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00494/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
president de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00495/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Pardos Vicente, president de l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre les actua-
cions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00496/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo 
Bernardos Domínguez, vicerector d’Econo-
mia de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00497/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48203).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de M. Carme 
Sabater i Sánchez, directora de la Coordina-
dora d’Usuaris de la Sanitat, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00498/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00499/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, 
president de la Confederació d’Associaci-
ons Empresarials del Tercer Sector Social, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00500/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

4.53.05. INFORMACIó 91

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00501/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat CAT davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00502/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Toni Cas-
tejón, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00503/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SPC davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00504/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Manel Pa-
rada, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00505/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Pere Her-
vas, representant del sindicat CATAC, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00506/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Carles 
Membrado Garcia, representant del sindi-
cat CATAC, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00507/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton 
Rius, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00508/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat CSIF davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00509/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00510/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Interins de la 
Generalitat davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00511/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Es-
pinola, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00512/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Guillem Sa-
baté, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00513/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Dempeus davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00514/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs 
Torrelles, president de Metges de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00515/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Juan Torres 
López, catedràtic d’economia de la Universi-
tat de Sevilla, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
les conseqüències de les retallades del Go-
vern
Tram. 356-00516/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Francisco 
Álvarez Molina, director d’Ética Family Offi-
ce, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè expliqui les conse-
qüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00517/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Carme Bor-
bonès i Brescó, presidenta de Càritas Ca-
talunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00518/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
quès i Baró, president de Creu Roja Cata-
lunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00519/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà 
Lassnig, presidenta de la Federació de Pa-
res d’Alumnes de Catalunya, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00520/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Rosa Ca-
denas, presidenta de l’associació Dincat, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00521/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 20.03.2012 (DSPC-C 264).

Sol·licitud de compareixença de Cándido 
Conde-Pumpido, representant de l’Associa-
ció d’Afectats pel Cessament d’Operacions 
de Spanair, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00526/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mau-
ri, representant del comitè d’empresa de 
Spanair i de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00527/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’Antonio Bat-
lle Moreno, administrador concursal del 
concurs voluntari de creditors de Spanair, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00528/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pé-
rez, delegat de la Confederació General del 
Treball a l’empresa Newco de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00529/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Damià Calvet i Valera, secretari de Territo-
ri i Mobilitat i president de Cimalsa, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00530/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael 
Bagó, conseller de Volcat 2009, SL, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00531/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Felipe 
Muntadas-Prim Lafita, director general 
d’Avançsa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00532/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cor-
dón, director general de Fira de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00533/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Gas-
part, president del Consorci de Turisme de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00534/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Car-
reras de Odriozola, secretari d’Economia i 
Finances i president del Consell d’Adminis-
tració de Catalana d’Iniciatives, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00535/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Al-
banell, director general d’Iniciatives Empre-
sarials Aeronàutiques, SA, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00536/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Benny 
Zakrisson, vicepresident executiu de Scan-
dinavian Airlines, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00537/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Sori-
ano, expresident del Consell d’Administració 
de Spanair, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00538/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Ricardo 
Oso Andrés, representant de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00539/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.



26 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 280

4.53.05. INFORMACIó 97

Sol·licitud de compareixença de Carlos Ca-
ballero Martínez, representant del sindicat 
CTA, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fa-
llida de Spanair
Tram. 356-00540/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Federico 
Cárdenas Ares, representant del Sindicat In-
dependent de TCP de Línies Aèries, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00541/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ar-
tigas Ansón, representant del Sindicat de 
Tripulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00542/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Vicente 
López Navarro, representant de la Unió Ge-
neral de Treballadors, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00543/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique 
Cantón García, representant de l’Associació 
Sindical Espanyola de Tècnics de Manteni-
ment Aeronàutic, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00544/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Natalia Cas-
taño Graham, representant de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00545/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Cas-
tells i Oliveres, exconseller d’Economia i Fi-
nances, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00546/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Nadal, exconseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00547/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00548/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Mercedes 
Hernández Segovia, representant de Span-
air, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fa-
llida de Spanair
Tram. 356-00549/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Rafael 
Suñol, exvicepresident executiu de Catala-
na d’Iniciatives, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00550/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Bala-
guer, exdirector d’Aeroports de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00551/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Roca 
Sagarra, secretari del Consell d’Administra-
ció de Catalana d’Iniciatives, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00552/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Mar-
tí Escursell, vicepresident de Femcat, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00553/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís 
Carod-Rovira, exvicepresident de la Gene-
ralitat, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00554/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Hu-
guet, exconseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00555/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ra-
mon Sanromà i Celma, conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00556/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48602).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Afectats pel Ces-
sament d’Operacions de Spanair davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi dels perjudicis que ha 
generat el tancament de Spanair als afectats
Tram. 356-00560/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 48953).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Jofre Far-
rés, secretari general de l’Associació d’Usu-
aris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
els afectats per les participacions preferents
Tram. 356-00562/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 48992).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 14.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat perquè pre-
senti les conclusions de la Missió Interna-
cional de Verificació dels Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 356-00575/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Boada 
Masoliver, 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, Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 56457).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 15.03.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el resultat del viatge al Marroc amb 
una delegació d’empresaris
Tram. 355-00102/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 56822 i 57016).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.03.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre les deu mesures urgents 
anunciades pel Govern el 25 d’octubre de 
2011 per al millorament de l’ocupació dels 
aturats de llarga durada
Tram. 355-00103/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les mesures previstes amb 
relació als desocupats que perdran la co-
bertura econòmica els propers mesos
Tram. 355-00104/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació relativa a la creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 355-00105/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 22, del 
21.03.2012 (DSPC-C 266).

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

Compareixença de Fèlix Riera, director de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre les activitats que es duran 
a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00033/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de la Premsa Comarcal 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre la situació de la premsa co-
marcal i local
Tram. 357-00072/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Compareixença de la presidenta de la Xarxa 
de Custòdia del Territori davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar so-
bre les prioritats per a l’impuls i el desenvo-
lupament de la custòdia del territori
Tram. 357-00167/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 21.03.2012 (DSPC-C 267).

Compareixença de representants de la Unió 
de Polígons Industrials de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre-
sentar les accions previstes per l’entitat
Tram. 357-00174/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona de Comissions Obre-
res de Catalunya davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre la 
violència masclista contra les dones i les ne-
nes
Tram. 357-00252/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 21.03.2012 (DSPC-C 271).

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de 
la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 357-00253/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 21.03.2012 (DSPC-C 271).
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Compareixença de Carles Sala, secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialitza-
ció de promocions d’habitatges de lloguer 
social
Tram. 357-00269/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 21.03.2012 (DSPC-C 267).

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Lo Riu Roig davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
el projecte de construcció d’una guixera a la 
vall de Tost
Tram. 357-00270/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 21.03.2012 (DSPC-C 267).

Compareixença d’Àngels Guiteras, repre-
sentant del Grup de Treball de Promoció de 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a presentar l’Informe de valora-
ció del desplegament de la Llei 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, 
a Catalunya
Tram. 357-00279/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 19, tinguda el 20.03.2012 (DSPC-C 264).

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Editors de Catalunya davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a informar 
sobre la problemàtica del cost superior dels 
llibres en català respecte del castellà
Tram. 357-00280/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Compareixença del director de 8TV davant 
la Comissió de Cultura i Llengua per a infor-
mar sobre l’ús del català en aquesta cadena
Tram. 357-00281/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Compareixença del secretari general del 
Departament de Cultura i Llengua davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a informar 
sobre les notícies aparegudes a la premsa 
amb relació a l’Associació Catalana de Mu-
nicipis
Tram. 357-00282/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 12, tin-
guda el 21.03.2012 (DSPC-C 268).

Compareixença del director general d’Indús-
tria davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar sobre els contactes amb 
el grup Piaggio amb relació a la producció 
del 2012 de la planta de Derbi de Martorelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 357-00283/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).
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Compareixença del director general de Re-
lacions Laborals i Qualitat en el Treball da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre el grau de compliment 
dels acords entre el grup Piaggio i el comitè 
d’empresa de Derbi
Tram. 357-00284/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Secretariat Gitano davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a presen-
tar els resultats que ha obtingut els períodes 
2000-2006 i 2007-2013 i plantejar els objec-
tius de present i de futur d’aquesta fundació 
per a l’accés a l’ocupació dels grups socials 
més desfavorits
Tram. 357-00285/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Compareixença de representants de Se-
cartys-Solartys, Associació Espanyola per 
a la Internacionalització de les Empreses 
d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicaci-
ons, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar sobre els costos de l’ener-
gia fotovoltaica i la competitivitat de les 
instal·lacions individuals
Tram. 357-00286/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

Compareixença d’una representació de la Unió 
Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la 
situació del sector del metall
Tram. 357-00287/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 22, 
tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 266).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 27

Convocada per al dia 28 de març de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 152 del Reglament, us 
convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

28 de març de 2012

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Procediment per a elegir un senador o senadora. Tram. 
280-00003/09. Grups parlamentaris. Designació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 23 de març de 2012
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Sessió plenària núm. 28

Convocada per al dia 28 de març de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

28 de març de 2012

En acabar la sessió plenària núm. 27

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 28 de març, a les 10.05 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00031/09. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la comissió (Dictamen: BOPC 
274, 47).

4. Proposició de llei de mesures de protecció i suport de 
les famílies nombroses. Tram. 202-00033/09. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 47, 10).

5. Procediment per a designar sis membres del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Tram. 286-00002/09. Grups parlamentaris. De-
signació.

6. Procediment per a designar el president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Tram. 286-00003/09. Grups parlamentaris. De-
signació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i la difu-
sió de la balança fiscal territorial entre Catalunya i l’Ad-
ministració de l’Estat. Tram. 300-00144/09. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la de-
fensa dels consumidors en situació de sobreendeutament 
i de pèrdua de l’habitatge. Tram. 300-00145/09. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció 
pública. Tram. 300-00142/09. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del po-
ble català. Tram. 300-00139/09. Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència. Substancia ció.

11. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
d’aigua i sanejament. Tram. 300-00141/09. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el corredor mediterra-
ni. Tram. 300-00143/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Go-
vern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors 
regulats. Tram. 300-00140/09. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’autogovern de Catalunya. Tram. 302-00117/09. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari. Tram. 302-00118/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial. Tram. 302-00119/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques. Tram. 302-00120/09. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la 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. 302-
00121/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aeroport de Reus. Tram. 302-00122/09. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat 
espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la línia del 
concert econòmic. Tram. 302-00123/09. Joan Laporta i 
Estruch, del Grup Mixt. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques industrials i turístiques. Tram. 302-
00124/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 23 de març de 2012
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Empre-
sa i Ocupació al conseller de Territori i Sos-
tenibilitat
Tram. 330-00032/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 57438 / Coneixement: 21.03.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern, em plau donar-vos compte que du-
rant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació, del 21 
al 23 de març de 2012, ambdós inclosos, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 16 de març de 2012

N. de la R.: El Decret 32/2012, de 16 de març, d’encàrrec del 
despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al conseller de 
Territori i Sostenibilitat des del 21 al 23 de març de 2012, és 
publicat al DOGC 6092, de 21 de març de 2012.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei del Pla inte-
gral de foment de l’ocupació i de lluita con-
tra l’atur
Tram. 202-00061/09

Oposició del Govern
Cloenda de la tramitació
Mesa del Parlament, 20.03.2012 

S’admet a tràmit el certificat del Govern (reg. 56679). 

La Mesa, havent considerat l’oposició i les raons manifes-
tades pel Govern i atès el que disposen els articles 102.1 i 2 
del Reglament, deixa sense efecte el seu acord del 13 de 
setembre de 2011 i declara closa la tramitació de la inicia-
tiva legislativa popular.

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:

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei del pla integral de foment de l’ocupa-
ció i de lluita contra l’atur, número de tramitació 202-
00061/09, presentada per la Comissió Promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular, atès que la seva aprovació 
comportaria un augment de despeses en el pressupost vi-
gent, d’acord amb l’informe que s’adjunta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el tretze de març de dos mil dotze.

Barcelona, 13 de març de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: L’informe esmentat pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament.
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Proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei de simplificació 
burocràtica en la tramitació d’autoritzacions 
de treball dels estrangers la relació laboral 
dels quals es desenvolupa a Catalunya
Tram. 202-00069/09

Oposició del Govern
Cloenda de la tramitació
Mesa del Parlament, 20.03.2012 

S’admet a tràmit el certificat del Govern (reg. 56680). 

La Mesa, havent considerat l’oposició i les raons manifes-
tades pel Govern i atès el que disposen els articles 102.1 i 2 
del Reglament, deixa sense efecte el seu acord del 15 de 
novembre de 2011 i declara closa la tramitació de la inicia-
tiva legislativa popular.

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:

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei  de simplificació burocràtica en la tra-
mitació d’autoritzacions de treball dels estrangers,  la 
relació laboral dels quals es desenvolupa a Catalunya, 
número de tramitació 202-00069/09, presentada per la 
Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, 
atès que la seva aprovació comportaria un augment de 
despeses en el pressupost vigent, d’acord amb l’informe 
que s’adjunta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el tretze de març de dos mil dotze.

Barcelona, 13 de març de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: L’informe esmentat pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament.

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català
Tram. 202-00073/09

Oposició del Govern
Cloenda de la tramitació
Mesa del Parlament, 20.03.2012 

S’admet a tràmit el certificat del Govern (reg. 56681). 

La Mesa, havent considerat l’oposició i les raons mani-
festades pel Govern i atès el que disposen els articles 
102.1 i 2 del Reglament, deixa sense efecte el seu acord 
del 29 de novembre de 2011 i declara closa la tramitació 
de la inicia tiva legislativa popular.

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: 

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei per la igualtat d’oportunitats en el siste-
ma educatiu català, número de tramitació 202-00073/09, 
presentada per la Comissió Promotora de la Iniciativa 
Legislativa Popular, atès que la seva aprovació compor-
taria un augment de despeses en el pressupost vigent, 
d’acord amb l’informe que s’adjunta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el tretze de març de dos mil dotze.

Barcelona, 13 de març de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya 

N. de la R.: L’informe esmentat pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2011
Tram. 232-00004/09

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 de març de 
2012, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article 29 del 
Reglament del Parlament, acorda de proposar al Ple les 
liquidacions del pressupost del Parlament corresponents 
a l’exercici del 2011.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

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

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2011. Liquidació: 01.01.2011 a 31.12.2011

Cap. Article
Pressupost 
definitiu Autoritzacions

Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 7.275.079,88 7.274.029,71 1.050,17 7.274.029,71 7.274.029,71
11 610.034,39 608.243,50 1.790,89 608.243,50 608.243,50
12 12.781.906,09 12.778.997,91 2.908,18 12.778.997,91 12.778.997,91
13 187.497,36 185.023,37 2.473,99 185.023,37 185.023,37
15 1.230.543,56 1.229.549,01 994,55 1.229.549,01 1.229.549,01
16 4.101.590,58 3.935.534,40 166.056,18 3.935.534,40 3.935.534,40
17 1.118.058,85 542.291,58 575.767,27 542.291,58 542.291,58

Resultat 27.304.710,71 26.553.669,48 751.041,23 26.553.669,48 26.553.669,48

2 20 737.635,88 644.353,87 93.282,01 644.353,87 644.157,17
21 1.151.476,73 769.722,80 381.753,93 769.722,79 763.605,63
22 6.125.860,59 4.916.456,67 1.209.403,92 4.916.456,67 4.909.944,69
23 5.204.630,94 5.076.883,74 127.747,20 5.076.883,74 5.076.883,74
24 569.000,00 480.963,31 88.036,69 480.963,31 452.910,59

Resultat 13.788.604,14 11.888.380,39 1.900.223,75 11.888.380,38 11.847.501,82

4 48 19.770.035,46 19.766.929,08 3.106,38 19.766.929,08 19.766.929,08

Resultat 19.770.035,46 19.766.929,08 3.106,38 19.766.929,08 19.766.929,08

6 61 2.386.131,33 1.038.142,89 1.347.988,44 1.038.142,89 1.016.692,23
62 463.000,00 120.003,66 342.996,34 120.003,66 72.849,50
64 230.000,00 36.876,95 193.123,05 36.876,95 36.876,95
65 1.590.672,00 673.107,75 917.564,25 673.107,75 525.607,75
67 171.204,00 64.285,65 106.918,35 64.285,65 64.285,65

Resultat 4.841.007,33 1.932.416,90 2.908.590,43 1.932.416,90 1.716.312,08

8 83 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Resultat 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Resultat 65.724.357,64 60.161.395,85 5.562.961,79 60.161.395,84 59.904.412,46
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2011, 1r període. Liquidació: 01.01.2011 a 31.07.2011

Cap. Article
Pressupost  
definitiu Autoritzacions

Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 7.204.013,18 4.339.604,21 2.864.408,97 4.339.604,21 4.339.604,21
11 942.534,39 417.845,85 524.688,54 417.845,85 417.845,85
12 11.588.921,19 8.534.677,38 3.054.243,81 8.534.677,38 8.534.677,38
13 315.497,36 134.234,11 181.263,25 134.234,11 134.234,11
15 1.230.543,56 147.905,06 1.082.638,50 147.905,06 147.905,06
16 4.101.590,58 2.277.232,51 1.824.358,07 2.277.232,51 2.277.232,51
17 1.245.105,88 377.805,20 867.300,68 377.805,20 377.805,20

Resultat 26.628.206,14 16.229.304,32 10.398.901,82 16.229.304,32 16.229.304,32

2 20 737.635,88 605.822,60 131.813,28 605.822,60 367.440,36
21 1.095.167,67 610.490,15 484.677,52 521.400,15 358.720,04
22 5.024.549,24 3.108.744,16 1.915.805,08 3.108.744,16 2.467.158,27
23 4.106.331,42 2.611.026,88 1.495.304,54 2.611.026,88 2.611.026,88
24 569.000,00 439.886,86 129.113,14 439.886,86 202.571,70

Resultat 11.532.684,21 7.375.970,65 4.156.713,56 7.286.880,65 6.006.917,25

4 48 17.103.000,00 11.125.170,13 5.977.829,87 11.125.170,13 11.125.170,13

Resultat 17.103.000,00 11.125.170,13 5.977.829,87 11.125.170,13 11.125.170,13

6 61 1.918.124,00 328.446,05 1.589.677,95 328.446,05 311.515,13
62 463.000,00 116.744,58 346.255,42 116.744,58 51.526,79
64 230.000,00 18.435,53 211.564,47 18.435,53 15.118,94
65 1.590.672,00 137.183,03 1.453.488,97 137.183,03 137.183,03
67 171.204,00 14.238,73 156.965,27 14.238,73 14.238,73

Resultat 4.373.000,00 615.047,92 3.757.952,08 615.047,92 529.582,62

8 83 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Resultat 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Resultat 59.656.890,35 35.345.493,02 24.311.397,33 35.256.403,02 33.890.974,32

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Acord de la Taula de Negociació sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Par-
lament de Catalunya per a garantir els ser-
veis essencials durant la vaga general del 
dia 29 de març, signat el 22 de març de 
2012

Acord

Secretaria General

Al Palau del Parlament, el dia 22 març de 2012, la Tau-
la de Negociació, integrada per representants de la Me-
sa del Parlament i representants del Consell de Personal, 
per garantir els serveis essencials durant la vaga general 
del dia 29 de març de 2012, acorda els serveis mínims 
corresponents.
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1. Atesa la convocatòria del Ple del Parlament per al dia 
28 de març, i la possibilitat que la sessió plenària conti-
nuï l’endemà, s’estableixen els serveis mínims següents 
per al cas que el dia 29 hi hagi sessió plenària: 

Oficina Administrativa del Gabinet  
de Presidència: 

– La cap de l’Oficina Administrativa

– 1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General –  
Serveis Jurídics:

– 2 lletrats

Direcció de Govern Interior – Departament de 
Recursos Humans:

– La cap del Departament

– 2 uixers majordoms (1 en horari de matí i 1 en horari de tarda)

– 5 uixers en horari de matí (4 a l’hemicicle i 1 a la planta noble)

– 2 uixers en horari de tarda (1 a Presidència i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris: – 1 funcionari/ària a l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris

– 1 arxiver/a

Departament d’Informàtica: – La cap del Departament

– 1 funcionari/ària de l’àmbit de gestió

– 1 funcionari/ària de l’àmbit de sistemes

Oïdoria de Comptes: – L’oïdor de comptes

– La interventora adjunta

– La tresorera

Departament de Relacions Parlamentàries i 
Projecció Institucional:

– El cap de l’Àrea de Protocol

– 1 secretària a l’Àrea de Protocol

– El cap de l’Àrea de Serveis Educatius

– La cap de la Unitat de Visites

– 1 auxiliar de visites i educatiu

Departament de Comunicació: – El cap del Departament

– El cap de l’Àrea de l’Audiovisual

– El tècnic de l’audiovisual

Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat:

– La Cap de l’Àrea de Planificació i de Gestió d’Infraestructures

– El tècnic d’Instal·lacions

– La cap de l’Àrea de Seguretat i Equipaments

– 1 telefonista en horari de matí

– 1 telefonista en horari de tarda

– 4 uixers d’Identificació en horari de matí

– 2 uixers d’Identificació en horari de tarda

– 1 xofer de Presidència

Departament de Gestió Parlamentària: – 1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea de Registre i Distribució de Docu-
ments, des de les 9 h fins a la fi de la sessió plenària del matí

–  1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea de Registre i Distribució de Do-
cuments des de les 16 h fins a les 18.30 h, si més no, o fins a la fi de la 
sessió plenària

– 1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea del Ple i de la Diputació Perma-
nent des de les 9 h fins a la fi de la sessió plenària del matí i des de les 
16 h fins a les 18.30 h, si més no, o fins a la fi de la sessió plenària

– 1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea de Mesa i de Junta de Portaveus 
de 9 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h

Departament d’Edicions: – El cap del Departament

– La responsable de coordinació tècnica de la transcripció

Serveis d’Assessorament Lingüístic: – 2 assessors lingüístics
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2. Per al cas que el dia 29 no hi hagi sessió plenària, s’es-
tableixen els serveis mínims següents: 

Oficina Administrativa del Gabinet  
de Presidència:

– La cap de l’Oficina Administrativa

– 1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General – Serveis Jurídics: – 1 lletrat/da

Direcció de Govern Interior – Departament de Re-
cursos Humans:

– La cap del Departament

– 2 uixers majordoms (1 en horari de matí i 1 en horari de tarda)

– 2 uixers en horari de matí (1 a Presidència i 1 a la planta noble)

– 2 uixers en horari de tarda (1 a Presidència i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris:  – 1 funcionari/ària a l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris

Departament d’Informàtica: – La cap del Departament

– 1 funcionari/ària de l’àmbit de gestió

– 1 funcionari/ària de l’àmbit de sistemes

Oïdoria de Comptes: – L’oïdor de comptes

– La tresorera

Departament de Relacions Parlamentàries i Pro-
jecció Institucional:

– El cap de l’Àrea de Protocol

– El cap de l’Àrea de Serveis Educatius

– 1 auxiliar de visites i educatiu

Departament de Comunicació: – El cap del Departament

Departament d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat:

– La Cap de l’Àrea de Planificació i de Gestió d’Infraestructures

– 1 telefonista en horari de matí

– 1 telefonista en horari de tarda

– 2 uixers d’Identificació en horari de matí

– 2 uixers d’Identificació en horari de tarda

– 1 xofer de Presidència

Departament de Gestió Parlamentària: – 1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea de Registre i Distribució de Do-
cuments, de 9 h a 14 h 

– 1 gestor/a parlamentari/ària a l’Àrea de Registre i Distribució de Docu-
ments de 16 h a 18.30 h

Departament d’Edicions: – El cap del Departament

Serveis d’Assessorament Lingüístic: – 1 assessor/a lingüístic/a

Palau del Parlament,  22 de març de 2012

En representació de la Mesa del Parlament: 

Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident primer; Mont-
serrat Tura i Camafreita, secretària segona; Xavier Muro i 
Bas, director de Govern Interior; i Begoña Benguría i Ca-
lera, cap del Departament de Recursos Humans.

En representació del personal, com a membres del Con-
sell de Personal:

Lluís Pibernat i Riera, president; Montserrat Pla i Angus-
to, secretària; Antoni Bosch Perelló; M. Àngels Casanova 
Acha; Carme de Tomàs Viñals; Víctor Bachiller Batanero; 
Josep Suriol Busquets; Artur Armengol Furriols
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	Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació sostenible de les zones de regadiu
	Tram. 250-00955/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació de les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00956/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la central nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observadors externs
	Tram. 250-00957/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació del conveni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de residència i centre de dia 
	Tram. 250-00958/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà de Munt
	Tram. 250-00959/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
	Tram. 250-00961/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Tarragona
	Tram. 250-00963/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
	Tram. 250-00964/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
	Tram. 250-00966/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del complement educatiu per a la manutenció dels infants acollits
	Tram. 250-00967/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
	Tram. 250-00968/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012
	Tram. 250-00969/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig del Reial decret llei 1/2012
	Tram. 250-00970/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la construcció del nou institut escola
	Tram. 250-00971/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les accions davant el Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
	Tram. 250-00973/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
	Tram. 250-00974/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la publicació de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 250-00976/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del CAP L’Arboç
	Tram. 250-00977/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de condicionament de la carretera C-252 el 2012
	Tram. 250-00978/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la signatura del conveni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera C-150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00979/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el finançament de les places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
	Tram. 250-00981/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’actuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
	Tram. 250-00982/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
	Tram. 250-00983/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla especial de protecció d
	Tram. 250-00984/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	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 Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
	Tram. 250-00986/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el traspàs a les comunitats 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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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 Lloreda, a Badalona
	Tram. 250-00988/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona
	Tram. 250-00990/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Catalunya Nord
	Tram. 250-00992/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla de sanejament d’aigües residuals
	Tram. 250-00996/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de 
	Tram. 250-00997/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les intervencions oncològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00998/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a garantir la seguretat en l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis
	Tram. 250-00999/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura de serveis d’urgències i l’ampliació horària de centres d’atenció primària de Sabadell
	Tram. 250-01000/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració per part de la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis 2009 i 2010
	Tram. 250-01001/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01002/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la fixació a Internet i als GPS de les dades de l’eix Diagonal, que uneix Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la senyalització de la carretera C-15
	Tram. 250-01003/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un programa per a introduir vehicles elèctrics en les flotes de vehicles comercials i de distribució que operen a la zona metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-01004/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels efectes de l’onada de fred
	Tram. 250-01005/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la internalització del servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
	Tram. 250-01006/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament de la part corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de construcció del centre d’acollida turística de Les
	Tram. 250-01007/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la represa del funcionament del funicular de Gelida
	Tram. 250-01008/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’arribada i el desplegament de la tecnologia de telefonia mòbil de tercera generació a les comarques de Girona
	Tram. 250-01009/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
	Tram. 250-01010/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’arranjament de l’andana de l’estació de tren a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 250-01011/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reparació de les escales mecàniques d’accés a l’andana de l’estació de Renfe de la Plaça de Catalunya de Barcelona
	Tram. 250-01012/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les subvencions per a finançar les xarxes de captació, potabilització i subministrament d’aigua potable
	Tram. 250-01013/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del mausoleu de Centcelles, a Constantí, i el garantiment de la presència mínima necessària de treballadors públics al conjunt de la Tàrraco romana
	Tram. 250-01014/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30, de Cerdanyola, i B-40, de Terrassa
	Tram. 250-01015/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per a construir el vial de connexió amb l’enllaç nord de la carretera C-37
	Tram. 250-01016/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la beca de menjador escolar als infants que la reben des del principi del curs 2011-2012
	Tram. 250-01017/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport i la implicació en l’R+D dedicat a la salut de les dones i, en concret, als microbicides vaginals
	Tram. 250-01018/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
	Tram. 250-01019/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01020/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
	Tram. 250-01021/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les beques d’escolarització i de menjador per a les escoles bressol i les de menjador per als alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris
	Tram. 250-01022/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat d’especial dificultat
	Tram. 250-01023/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la propietat i l’usdefruit dels habitatges associats a la presó de la Trinitat Vella, a Barcelona
	Tram. 250-01024/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a compensar els veïns del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, pels efectes de la construcció del carril VAO
	Tram. 250-01025/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a construir habitatges de lloguer social per a joves al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-01026/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la connexió dels col·lectors d’aigües residuals de la Cellera de Ter, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva amb les estacions depuradores de destinació
	Tram. 250-01027/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla d’electrificació rural de Catalunya del 2012
	Tram. 250-01028/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de desdoblament de l’autovia A-2 al seu pas per les comarques gironines
	Tram. 250-01029/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a construir un centre de dia amb residència i habitatges tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-01030/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució del Consell Català de l’Empresa
	Tram. 250-01031/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les conseqüències penals per als ciutadans inculpats per les protestes contra el pla Caufec a Esplugues de Llobregat el 2007 i el 2009
	Tram. 250-01032/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la investigació de les activitats i les connexions del Casal Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents
	Tram. 250-01033/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01034/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental
	Tram. 250-01035/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial decret llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, per tal d’introdui
	Tram. 270-00013/09
	Esmenes a la totalitat



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del poble català
	Tram. 300-00139/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats
	Tram. 300-00140/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament
	Tram. 300-00141/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública
	Tram. 300-00142/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el corredor mediterrani
	Tram. 300-00143/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i la difusió de la balança fiscal territorial entre Catalunya i l’Administració de l’Estat
	Tram. 300-00144/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
	Tram. 300-00145/09
	Presentació



	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre el dret d’accés a la informació pública
	Tram. 360-00007/09
	Tramitació en Comissió



	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 directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la transparència de les mesures que regulen els preus dels medicaments d’ús humà i llur inclusió en l’àmbit dels sistemes públics 
	Tram. 295-00182/09
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 92/65/CEE del Consell pel que fa als requisits zoosanitaris que regeixen el comerç dins la Unió i les importacions 
	Tram. 295-00183/09
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als desplaçaments d’animals de companyia sense ànim comercial
	Tram. 295-00184/09
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions




	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de la Infància
	Tram. 411-00005/09
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya



	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
	Tram. 406-00002/09
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 234/IX, sobre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00223/09
	Sol·licitud de criteri de la Comissió


	Control del compliment de la Resolució 295/IX, sobre els aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell
	Tram. 290-00284/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 315/IX, sobre el compliment del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
	Tram. 290-00304/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 316/IX, sobre les obres d’adaptació a la normativa i de millorament de l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat, a Barcelona
	Tram. 290-00305/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 317/IX, sobre l’execució d’una nova estació en la línia de tren d’alta velocitat, a Vilafranca del Penedès
	Tram. 290-00306/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 318/IX, sobre l’aplicació de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats
	Tram. 290-00307/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 319/IX, sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa
	Tram. 290-00308/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 320/IX, sobre l’establiment d’un sistema de devolució de l’import del bitllet dels transports públics en els casos de retard important o d’interrupció del servei
	Tram. 290-00309/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 321/IX, sobre les imputacions de la Fiscalia de Medi Ambient a alcaldes i regidors per infraccions per abocaments d’aigües residuals a rius i cursos d’aigua
	Tram. 290-00310/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 322/IX, sobre les subvencions relatives a promocions d’habitatges de lloguer i sobre la reintroducció del Fons estatal d’eficàcia en les polítiques d’habitatge
	Tram. 290-00311/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 323/IX, sobre el millorament de les instal·lacions de les àrees de descans i les àrees de servei de les autopistes
	Tram. 290-00312/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 325/IX, sobre l’adaptació del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona
	Tram. 290-00314/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 326/IX, sobre el millorament del transport per carretera entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès
	Tram. 290-00315/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 327/IX, sobre les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
	Tram. 290-00316/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 328/IX, sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia, a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatge a Martorell
	Tram. 290-00317/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 329/IX, sobre la reducció dels temps dels trajectes de tren entre Manresa i Lleida i l’increment del nombre de circulacions de trens en aquesta línia
	Tram. 290-00318/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 330/IX, sobre l’inici de les obres d’execució de l’accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 290-00319/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 332/IX, sobre la senyalització de Badia del Vallès a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58
	Tram. 290-00321/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 333/IX, sobre el reallotjament de les famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs
	Tram. 290-00322/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 334/IX, sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
	Tram. 290-00323/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 335/IX, sobre la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
	Tram. 290-00324/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 338/IX, sobre les competències de la Generalitat en matèria de caixes d’estalvi
	Tram. 290-00327/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 339/IX, sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi
	Tram. 290-00328/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 344/IX, sobre les obres de manteniment i d’ampliació de l’Escola Lola Anglada de Badalona
	Tram. 290-00332/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 345/IX, sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada de Badalona
	Tram. 290-00333/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 346/IX, la construcció de l’Institut Cabrils
	Tram. 290-00334/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 347/IX, sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona
	Tram. 290-00335/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 348/IX, sobre la transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà
	Tram. 290-00336/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 349/IX, sobre les obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
	Tram. 290-00337/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 350/IX, sobre l’establiment d’acords entre les entitats juvenils i els centres públics d’educació secundària per a explicar a l’alumnat els projectes associatius
	Tram. 290-00338/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 351/IX, sobre el reinici de les obres de construcció del nou institut de Roda de Barà
	Tram. 290-00339/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 45/IX, sobre la política de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011
	Tram. 390-00045/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 50/IX, sobre les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i primària
	Tram. 390-00050/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 51/IX, sobre el compliment de les mocions i les resolucions i la promoció del diàleg parlamentari en el desplegament de mesures de política educativa
	Tram. 390-00051/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les deu mesures urgents anunciades pel Govern el 25 d’octubre de 2011 per al millorament de l’ocupació dels aturats de llarga durada
	Tram. 354-00091/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el contingut i l’abast del protocol d’actuació per al desenvolupament d’infraestructures elèctriques en el període 2011-2014 signat entre End
	Tram. 354-00094/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les mesures previstes amb relació als desocupats que perdran la cobertura econòmica els propers mesos
	Tram. 354-00105/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


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


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les negociacions per a l’emplaçament a Catalunya del macroequipament lúdic Las Vegas
	Tram. 354-00142/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les mesures i els ajustaments econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat
	Tram. 354-00150/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el canvi de les previsions de creixement econòmic i la modificació dels pressupostos del 2012
	Tram. 354-00151/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 354-00160/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i en l’atur
	Tram. 354-00166/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01100/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01101/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d’Economistes, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01102/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01103/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Andrés Rozas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01104/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01105/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01106/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01107/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01108/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Empresa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01109/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01110/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, catedràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01111/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01112/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01113/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01114/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, catedràtica d’hisenda pública i coautora de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fi
	Tram. 352-01115/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balan
	Tram. 352-01116/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Costas Terrones, professor titular d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de l
	Tram. 352-01117/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
	Tram. 352-01118/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fisca
	Tram. 352-01119/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, expert en economia de la salut i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fisc
	Tram. 352-01120/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la
	Tram. 352-01121/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Sala i Martín, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01122/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances
	Tram. 352-01123/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de le
	Tram. 352-01124/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Ferrer, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
	Tram. 352-01125/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maties Vives i March, economista i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01126/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i Martí, catedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances
	Tram. 352-01127/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Antonio Martínez Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01128/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superior d’Investigacions Científiques, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01129/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mikel Buesa, catedràtic d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01130/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de María Ángeles García Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01131/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Indústria perquè informi sobre els contactes amb el grup Piaggio amb relació a la producció del 2012 de la planta de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental)
	Tram. 356-00243/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball perquè informi sobre el grau de compliment dels acords entre el grup Piaggio i el comitè d’empresa de Derbi
	Tram. 356-00244/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els resultats que ha obtingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i plantegi els objectius de present i de futur de l
	Tram. 356-00252/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre els costos
	Tram. 356-00255/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	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
	Tram. 356-00458/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00487/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, governador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00488/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Julio Segura Sánchez, director de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’e
	Tram. 356-00489/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00490/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, president de .la Caixa., davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00491/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, president de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00492/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Mestres, director general d’Unnim, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00493/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00494/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00495/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions 
	Tram. 356-00496/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Bernardos Domínguez, vicerector d’Economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00497/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de M. Carme Sabater i Sánchez, directora de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00498/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00499/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, president de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00500/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat SAP-UGT davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00501/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat CAT davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00502/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Toni Castejón, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00503/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat SPC davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00504/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manel Parada, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00505/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pere Hervas, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00506/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Membrado Garcia, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00507/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton Rius, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00508/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat CSIF davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00509/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00510/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Interins de la Generalitat davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00511/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Espinola, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00512/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Guillem Sabaté, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00513/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Dempeus davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00514/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs Torrelles, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00515/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Juan Torres López, catedràtic d’economia de la Universitat de Sevilla, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00516/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francisco Álvarez Molina, director d’Ética Family Office, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00517/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carme Borbonès i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00518/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Marquès i Baró, president de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00519/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà Lassnig, presidenta de la Federació de Pares d’Alumnes de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00520/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rosa Cadenas, presidenta de l’associació Dincat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00521/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, representant 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
	Tram. 356-00524/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cándido Conde-Pumpido, representant de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00526/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Mauri, representant del comitè d’empresa de Spanair i de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00527/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Batlle Moreno, administrador concursal del concurs voluntari de creditors de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00528/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Pérez, delegat de la Confederació General del Treball a l’empresa Newco de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00529/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat i president de Cimalsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00530/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael Bagó, conseller de Volcat 2009, SL, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00531/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, director general d’Avançsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00532/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cordón, director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00533/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Gaspart, president del Consorci de Turisme de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00534/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Carreras de Odriozola, secretari d’Economia i Finances i president del Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00535/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Albanell, director general d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00536/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident executiu de Scandinavian Airlines, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00537/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ferran Soriano, expresident del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00538/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ricardo Oso Andrés, representant de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00539/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carlos Caballero Martínez, representant del sindicat CTA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00540/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Federico Cárdenas Ares, representant del Sindicat Independent de TCP de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00541/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cristina Artigas Ansón, representant del Sindicat de Tripulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00542/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Vicente López Navarro, representant de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00543/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique Cantón García, representant de l’Associació Sindical Espanyola de Tècnics de Manteniment Aeronàutic, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00544/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Natalia Castaño Graham, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00545/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00546/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00547/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Indústria davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00548/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Mercedes Hernández Segovia, representant de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00549/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rafael Suñol, exvicepresident executiu de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00550/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Balaguer, exdirector d’Aeroports de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00551/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Roca Sagarra, secretari del Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00552/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Martí Escursell, vicepresident de Femcat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00553/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00554/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Huguet, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00555/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00556/09
	Sol·licitud


	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 aparegudes a la premsa amb relació a l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 356-00557/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi dels perjudicis que ha generat el tancament de Spanair als afectats
	Tram. 356-00560/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre els afectats per les participacions preferent
	Tram. 356-00562/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti les conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels Drets Humans a Col
	Tram. 356-00575/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el resultat del viatge al Marroc amb una delegació d’empresaris
	Tram. 355-00102/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les deu mesures urgents anunciades pel Govern el 25 d’octubre de 2011 per al millorament de l’ocupació dels aturats de llarga durada
	Tram. 355-00103/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les mesures previstes amb relació als desocupats que perdran la cobertura econòmica els propers mesos
	Tram. 355-00104/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació relativa a la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
	Tram. 355-00105/09
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Fèlix Riera, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats que es duran a terme durant el seu mandat
	Tram. 357-00033/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la situació de la premsa comarcal i local
	Tram. 357-00072/09
	Substanciació


	Compareixença de la presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les prioritats per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori
	Tram. 357-00167/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar les accions previstes per l’entitat
	Tram. 357-00174/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 357-00252/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 357-00253/09
	Substanciació


	Compareixença de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer s
	Tram. 357-00269/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte de construcció d’una guixera a la vall de Tost
	Tram. 357-00270/09
	Substanciació


	Compareixença d’Àngels Guiteras, representant del Grup de Treball de Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l’Informe de valoració del desplegament de la Llei 39/2006, de pr
	Tram. 357-00279/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Gremi d’Editors de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la problemàtica del cost superior dels llibres en català respecte del castellà
	Tram. 357-00280/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de 8TV davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre l’ús del català en aquesta cadena
	Tram. 357-00281/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari general del Departament de Cultura i Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 357-00282/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre els contactes amb el grup Piaggio amb relació a la producció del 2012 de la planta de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental)
	Tram. 357-00283/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el grau de compliment dels acords entre el grup Piaggio i el comitè d’empresa de Derbi
	Tram. 357-00284/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els resultats que ha obtingut els períodes 2000-2006 i 2007-2013 i plantejar els objectius de present i de futur d’aquesta fundació
	Tram. 357-00285/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de Secartys-Solartys, Associació Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre els costos de l’energia fo
	Tram. 357-00286/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió Metal·lúrgica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació del sector del metall
	Tram. 357-00287/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença



	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 27
	Convocada per al dia 28 de març de 2012

	Sessió plenària núm. 28
	Convocada per al dia 28 de març de 2012


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al conseller de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 330-00032/09
	Presentació



	4.89.	Propostes d’iniciativa legislativa popular
	Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació a la Proposició de llei del Pla integral de foment de l’ocupació i de lluita contra l’atur
	Tram. 202-00061/09
	Oposició del Govern
	Cloenda de la tramitació


	Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació a la Proposició de llei de simplificació burocràtica en la tramitació d’autoritzacions de treball dels estrangers la relació laboral dels quals es desenvolupa a Catalunya
	Tram. 202-00069/09
	Oposició del Govern
	Cloenda de la tramitació


	Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació a la Proposició de llei per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català
	Tram. 202-00073/09
	Oposició del Govern
	Cloenda de la tramitació



	4.90.	Règim interior
	4.90.05.	Pressupost del Parlament
	Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2011
	Tram. 232-00004/09
	Proposta al Ple



	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Acord de la Taula de Negociació sobre els serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials durant la vaga general del dia 29 de març, signat el 22 de març de 2012
	Acord






