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S U M A R I

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

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 decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les normes comptables i els plans d’acció aplicables 
a les emissions i absorcions de gasos d’efecte d’hivernacle 
resultants de les activitats emmarcades en l’ús de la terra, el 
canvi d’ús de la terra i la silvicultura
Tram. 295-00186/09
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre un programa d’etiquetatge de l’eficiència energè-
tica de la Unió Europea per als equips ofimàtics pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 106/2008, relatiu a un programa 
comunitari d’etiquetatge de l’eficiència energètica per als 
equips ofimàtics
Tram. 295-00188/09
Coneixement de la proposta p. 7

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 7

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a designar una terna per al nome-
nament d’un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya
Tram. 284-00048/08
Propostes de candidats p. 7

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aportació per part de 
l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics ne-
cessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la 
secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recu-
perin els estalvis
Tram. 250-00873/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 8

Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla 
de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

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
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

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
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

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 les mesures per a pal-
liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels 
efectes de l’onada de fred
Tram. 250-01005/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la internalització del 
servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
Tram. 250-01006/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

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
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la represa del funcio-
nament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

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
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

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
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

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
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

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
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

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
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

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
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

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
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

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
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

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
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01019/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01020/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
Tram. 250-01021/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

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
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

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
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

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
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

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
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

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
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

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
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya del 2012
Tram. 250-01028/09
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14
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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
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

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
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la constitució del Con-
sell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

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
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

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 vio lents
Tram. 250-01033/09
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

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
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el projecte de rehabili-
tació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
Tram. 250-01036/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Institut Serra de Miramar, de Valls
Tram. 250-01037/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre les inversions en les 
estacions de Renfe de Tarragona i Reus
Tram. 250-01039/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 250-01040/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el nou emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01041/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el ple funcionament de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de 
Tarragona
Tram. 250-01042/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la revisió de la classi-
ficació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la 
reassignació de gènere i les modificacions legals per a com-
batre la transfòbia
Tram. 250-01043/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de racionalització dels serveis externalitzats dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-01044/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
jornada i del salari complets dels treballadors interins de 
l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris a partir del 
gener del 2013
Tram. 250-01045/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura 
del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari 
de Gavà
Tram. 250-01046/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges 
públics
Tram. 250-01047/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
doble adscripció de l’Escola Miquel Martí i Pol, de Sabadell, 
a l’Institut Escola Industrial i a l’Institut Pau Vila
Tram. 250-01048/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la substitució i l’ampli-
ació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
Tram. 250-01049/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a assolir 
una oferta de formació professional vinculada al sector nàu-
tic i reduir la desocupació juvenil del barri de la Barceloneta
Tram. 250-01050/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució de suport a l’Associació de 
Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de 
fam que està fent en defensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació 
dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de veloci-
tat de secció transversal del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per 
la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09
Presentació p. 21
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Proposta de resolució sobre les inversions per a 
modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la cor-
respondència amb la línia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre 
l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
Tram. 250-01057/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la implementació del 
cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
Tram. 250-01058/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
capacitat d’obrar de la Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions i el manteniment de la seu i la plantilla a Bar-
celona
Tram. 250-01059/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sar roca
Tram. 250-01060/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre 
l’especialitat de protecció civil i emergències
Tram. 250-01061/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la redacció dels do-
cuments de l’Administració i de les empreses en format de 
lectura fàcil
Tram. 250-01063/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, relativa al coneixement lingüístic
Tram. 250-01064/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01066/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la detenció de Wen-
ceslao Mansogo a Guinea Equatorial
Tram. 250-01067/09
Presentació p. 31

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

Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
30/2011, referent a inversions en equipaments de salut, Pla 

2004-2012, i 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010
Tram. 256-00023/09 i 256-00024/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 32

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatu-
ra de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a les despeses de protocol i representació, estudis i 
dictàmens i despeses diverses de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva de l’exercici 2009 ençà
Tram. 253-00005/09
Presentació p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les relacions finance-
res amb l’Administració general de l’Estat
Tram. 300-00146/09
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la 
recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714
Tram. 300-00147/09
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre la implantació del ma-
crocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 300-00148/09
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la fun-
ció pública
Tram. 300-00149/09
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre la política general 
d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 300-00150/09
Presentació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre la transparència en 
l’ús dels recursos públics
Tram. 300-00151/09
Presentació p. 36

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00004/09
Tramitació en Comissió p. 36

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 
sobre l’embargament preventiu i el comís dels productes de 
la delinqüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09
Observacions formulades p. 36
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4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de membres especialistes p. 37

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 228/IX, so-
bre la tramitació parlamentària del Projecte de llei de go-
verns locals i del Projecte de llei de finançament local
Tram. 290-00217/09
Sol·licitud de pròrroga p. 37
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 38

Control del compliment de la Resolució 247/IX, so-
bre la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica policial
Tram. 290-00236/09
Sol·licitud de pròrroga p. 38
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 38

Control del compliment de la Resolució 249/IX, 
sobre la creació de l’Oficina de la Víctima d’Accidents de 
Trànsit
Tram. 290-00238/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 276/IX, per 
la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Cata-
lunya corresponent a l’any 2008
Tram. 290-00265/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 298/IX, 
sobre el suport al manteniment de l’activitat productiva de 
l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00287/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 299/IX, so-
bre el garantiment de la continuïtat de l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00288/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 300/IX, so-
bre el garantiment de la continuïtat de l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00289/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

Control del compliment de la Resolució 339/IX, so-
bre la nova regulació de les caixes d’estalvi
Tram. 290-00328/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 40/IX, sobre la 
política cultural
Tram. 390-00040/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 42

Control del compliment de la Moció 78/IX, sobre 
les mesures contra la violència masclista i les polítiques 
d’igualtat
Tram. 390-00078/09
Designació de la Comissió competent p. 43

Control del compliment de la Moció 79/IX, sobre la 
seguretat al món rural
Tram. 390-00079/09
Designació de la Comissió competent p. 43

Control del compliment de la Moció 80/IX, sobre el 
garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans
Tram. 390-00080/09
Designació de la Comissió competent p. 43

Control del compliment de la Moció 81/IX, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00081/09
Designació de la Comissió competent p. 43

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels 
funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment 
del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
Tram. 354-00169/09
Sol·licitud i tramitació p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Go-
vern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 354-00170/09
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 354-00171/09
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la consideració de l’Escola Olga Xirinacs, de 
Tarragona, i altres centres amb projectes pedagògics inno-
vadors com a «escoles de rojos».
Tram. 354-00174/09
Sol·licitud i tramitació p. 44

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica 
química
Tram. 356-00578/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma contra el Cementiri Químic a Santa Coloma 
de Cervelló davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una anti-
ga fàbrica química
Tram. 356-00579/09
Sol·licitud p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de Residus davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de resi-
dus situat en una antiga fàbrica química de Santa Coloma de 
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 356-00580/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè informi sobre la situació de la població kurda a 
Turquia
Tram. 356-00582/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè informi sobre la situació de la població kurda a 
Turquia
Tram. 356-00583/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença del president del 
Patronat del Museu d’Art Nacional de Catalunya i del di-
rector general d’aquest museu davant la Comissió de Cul-
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tura i Llengua perquè informin sobre el projecte de futur 
del museu
Tram. 356-00585/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença del director de l’Insti-
tut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè expliqui la situació patrimonial i financera i el 
programa d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00607/09
Sol·licitud p. 45

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els resultats del Pla de xoc de l’ha-
bitatge
Tram. 356-00608/09
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prio-
ritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública 
per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00609/09
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença de Ramon Bagó i Agu-
lló, president del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les relacions del seu grup empresarial 
amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 356-00610/09
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i Maes-
tre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres 
de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una 
representació del comitè d’empresa de l’hospital perquè in-
formin sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 356-00611/09
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del PEN Català davant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què informi sobre la seva intenció de denunciar els atacs a 
la llengua catalana davant la Comissió de Drets Humans de 
les Nacions Unides
Tram. 356-00612/09
Sol·licitud p. 46

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 Natural 
sobre l’execució de la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari
Tram. 355-00079/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el posicionament davant la política pesquera comuna
Tram. 355-00092/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 47

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les fun-
cions i els objectius de l’Institut Català d’Energia i les actu-
acions que executa per a aplicar el Pla d’estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2011-
2014
Tram. 355-00109/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 47

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

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb el síndic de greuges per a presentar l’informe específic 
sobre la situació de la infància a Catalunya
Tram. 359-00014/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 47

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 29
Convocada per al dia 10 d’abril p. 47

Sessió plenària núm. 30
Convocada per al dia 11 d’abril p. 48

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

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 334-00059/09
Presentació p. 48

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 334-00060/09
Presentació p. 48

4.70.10. Altres comunicacions

Estudi del Síndic de Greuges relatiu al pagament 
amb bonificació de les sancions que estableix la Llei de l’Es-
tat 18/2009, per la qual es modifica el text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vi-
ària
Tram. 337-00025/09
Presentació p. 49

4.95. Altres informacions

Procediment per a designar sis membres i el pre-
sident del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00002/09 i 286-00003/09
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 49
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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 decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre les normes 
comptables i els plans d’acció aplicables a 
les emissions i absorcions de gasos d’efecte 
d’hivernacle resultants de les activitats em-
marcades en l’ús de la terra, el canvi d’ús de 
la terra i la silvicultura
Tram. 295-00186/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre un progra-
ma d’etiquetatge de l’eficiència energètica 
de la Unió Europea per als equips ofimà-
tics pel qual es modifica el Reglament (CE) 
106/2008, relatiu a un programa comunitari 
d’etiquetatge de l’eficiència energètica per 
als equips ofimàtics
Tram. 295-00188/09

Coneixement de la proposta

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59223).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.04.2012.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a designar una terna per 
al nomenament d’un magistrat o magistra-
da del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya
Tram. 284-00048/08

Proposta de candidats
Reg. 59958 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 05.04.2012

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió; pel Grup Parlamentari Soci-
alistes; pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 59958)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, atès el que dispo-
sa l’article 330.4, de la Llei Orgànica 6/1985, de l’1 de 
juliol, del Poder Judicial, i altres normes concordants, i 
d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, proposen la següent ter-
na ordenada de juristes per a proveir una plaça de ma-
gistrat/magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, integrada per les se-
güents persones: 
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– Joan Manel Abril Campoy

– M. Rosa Llàcer Matacás

– Sr. Antoni Vaquer Aloy

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre, GP de CiU; Miquel Iceta i Llorens, 
GP SOC; Dolors Camats i Luis, GP d’ICV-EUiA; Anna 
Simó i Castelló, GP d’ERC

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57563).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

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 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la represa del 
funcionament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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 vagi-
nals
Tram. 250-01018/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de 
Terrassa
Tram. 250-01019/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria del Pla d’electrificació rural de Catalunya 
del 2012
Tram. 250-01028/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la constitució 
del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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 vio-
lents
Tram. 250-01033/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova 
de la Barca
Tram. 250-01036/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Institut Serra de Miramar, 
de Valls
Tram. 250-01037/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Mare de Déu del Ro-
ser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les inversions 
en les estacions de Renfe de Tarragona i 
Reus
Tram. 250-01039/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’ampliació de l’Escola Nova, 
de Cervelló
Tram. 250-01040/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el nou empla-
çament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-01041/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el ple funciona-
ment de la residència per a gent gran Mare 
de Déu de la Mercè, de Tarragona
Tram. 250-01042/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
classificació de la transsexualitat com a ma-
laltia mental i sobre la reassignació de gène-
re i les modificacions legals per a combatre 
la transfòbia
Tram. 250-01043/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de racionalització dels serveis ex-
ternalitzats dels centres penitenciaris
Tram. 250-01044/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la jornada i del salari complets dels tre-
balladors interins de l’àrea de rehabilitació 
dels serveis penitenciaris a partir del gener 
del 2013
Tram. 250-01045/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’urgències continuades al CAP 
Gavà-1, la reobertura del dispensari de Ga-
và Mar i la compleció del mapa sanitari de 
Gavà
Tram. 250-01046/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’ampliació dels ajuts per al pagament del 
lloguer d’habitatges públics
Tram. 250-01047/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la doble adscripció de l’Escola Miquel 
Martí i Pol, de Sabadell, a l’Institut Escola In-
dustrial i a l’Institut Pau Vila
Tram. 250-01048/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la substitució i 
l’ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodo-
nyà
Tram. 250-01049/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de 
Barcelona per a assolir una oferta de forma-
ció professional vinculada al sector nàutic i 
reduir la desocupació juvenil del barri de la 
Barceloneta
Tram. 250-01050/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.

Proposta de resolució de suport a l’Associa-
ció de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet 
Moll per la vaga de fam que està fent en de-
fensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 57882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

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 Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’Associació de Jubilats per Mallorca està duent a terme, 
des del dia 1 de març de 2012, una vaga de fam en de-
fensa de la llengua catalana, protagonitzada per un dels 
membres de la seva directiva, Jaume Bonet Moll. El Ca-
sal cultural de Can Alcover de Palma ha estat el lloc es-
collit pel desenvolupament d’aquesta iniciativa. Es tracta 
d’un espai carregat de simbolisme per haver estat la casa 
on visqué el poeta Joan Alcover, autor del poema La ba-
languera, que actualment és l’himne oficial de Mallorca.

Aquesta mesura de protesta està presa per defensar la 
llengua catalana dels abusos que rep per part del govern 
Balear, que està perpetuant l’atac més radical des de la 
instauració de la dictadura del general Franco contra la 
llengua pròpia de les Illes Balears i Pitiüses. L’objectiu 
de la vaga de fam és aconseguir que els parlamentaris del 
Partit Popular no votin a favor del projecte de modifica-
ció de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; una mo-
dificació que pretén desprestigiar i minoritzar la llengua 
catalana, deixant-la com a llengua de segona categoria, 
amb mesures com la de convertir-la en un mèrit i no en 
un requisit. Aquesta modificació vulnera la Declaració 
Universal dels Drets Lingüístics, que va esser aprovada 
per unanimitat al Congrés dels Diputats de Madrid i que 
forma part dels Drets Humans; i, igualment, l’article 4 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears el qual especifi-
ca, en el seu punt tercer, que «les institucions de les Illes 
Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, 
prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el co-
neixement i crearan les condicions que permetin arribar 
a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets 
dels ciutadans de les Illes Balears». El coratge i la força 
de voluntat d’aquest grup de jubilats encapçalats per Jau-
me Bonet Moll són un gran exemple per a tots nosaltres i 
requereix, al nostre entendre, un reconeixement que sor-
geixi de qualsevol dels territoris de parla catalana.

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

1. Manifesta el seu ple suport a la vaga de fam per la llen-
gua catalana realitzada per l’associació de Jubilats per 
Mallorca que està duent a terme en Jaume Bonet Moll 
al Casal Cultural de Can Alcover de Palma des del 1 de 
març de 2012.

2. Manifesta la conveniència que el President del Govern 
Balear, José Ramón Bauzá Díaz, retiri la modificació de 
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè vulnera 
la Declaració Universal dels Drets Lingüístics i atempta 
contra els drets dels catalanoparlants reconeguts a l’Esta-
tut d’Autonomia de les Illes Balears.

3. Trametre una petició a la Directora General de la 
UNESCO demanant la seva mediació en aquest afer.

Palau del Parlament, 26 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 l’homogeneït-
zació dels criteris tècnics en la instal·lació de 
reductors de velocitat de secció transversal 
del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Una de les formules més freqüentment adoptada, en els 
darrers anys, per a reduir la velocitat del tràfic rodat, tant 
en vies urbanes com en travessies urbanes, ha estat la col-
locació de Reductors de Velocitat de Secció Transver-
sal del tipus Trapezoidal (RDV) també conegut com a 
passos de vianants elevats, o bé de Bandes Transversals 
d’Alerta (BTA).

Aquest tipus de dispositius requereixin una harmonitza-
ció de criteris en el seu disseny i característiques tècni-
ques, especialment per raons de eficàcia, però també de 
seguretat pels conductors i els vianants. En aquest sentit, 
el Ministerio de Fomento va dictar una normativa apli-
cable a les carreteres de l’Estat, continguda en els dis-
positius recollida en l’Ordre FOM/3053/2008 de 23 de 
Setembre.

Aquesta normativa, en línies generals, estableix la deno-
minació dels tipus de passos de vianants elevats, segons 
la seva construcció, criteris d’implantació, senyalització 
i dimensions.

Malgrat el Reglamento General de Circulación, en el Ca-
pítulo I de Normas Generales artículo 5.2 estableix que: 

«No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos 
en los pasos para peatones y bandas transversales, siem-
pre que cumplan la regulación básica establecida al efec-
to por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguri-
dad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas», 
aquesta normativa, segons el seu article 2 relatiu al àmbit 
d’aplicació s’estableix que: 

«Esta norma básica será de aplicación en todos aquellos 
puntos de la Red de Carreteras del Estado donde sea ne-
cesaria la instalación de reductores de velocidad (RDV) 
y bandas transversales de alerta (BTA).» 

D’això en resulta que correspon als titulars de les vies la 
responsabilitat del seu manteniment, i més concretament 
la determinació de les millors condicions de seguretat i 
conservació, pel que fa a la senyalització i en concret a 
la instal·lació de Reductors de Velocitat de Secció Trans-
versal del tipus Trapezoidal (RDV) també conegut com a 
passos de vianants elevats, o bé de Bandes Transversals 
d’Alerta (BTA), que a Catalunya són la Generalitat de Ca-
talunya pel que fa a les vies de la seva xarxa; a les Dipu-
tacions i a les administracions locals pel que fa a la resta 
de vies locals i comarcals.

Sembla convenient que aquesta qüestió, que està tenint 
força incidència en la seguretat viaria a molts pobles i 
ciutats de Catalunya, es regularitzi a casa nostra, esta-
blint criteris d’homogeneïtzació dels criteris tècnics a 
aplicar en la instal·lació de Reductors de Velocitat de Sec-
ció Transversal del tipus Trapezoidal (RDV) també co-
negut com a passos de vianants elevats, o bé de Bandes 
Transversals d’Alerta (BTA).

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

Proposta de resolució

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

Redactar, tramitar i aprovar, dins del present exercici 201 
i amb la participació de les administracions locals de Ca-
talunya, una normativa adequada per tal d’homogeneïtzar 
els criteris tècnics a aplicar en la instal·lació de Reductors 
de Velocitat de Secció Transversal del tipus Trapezoidal 
(RDV) també conegut com a passos de vianants elevats, 
o bé de Bandes Transversals d’Alerta (BTA),per garantir 
la seguretat viària, a les carreteres i vies interurbanes i 
urbanes, de titularitat de la Generalitat de Catalunya així 
com de les Diputacions i administracions locals, com a 
desenvolupament de la llei de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució de suport a Jaume 
Bonet per la seva vaga de fam en defensa 
del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57968 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

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 de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El passat 1 de març, el mallorquí Jaume Bonet, vocal de 
la junta directiva Jubilats per Mallorca, va iniciar una va-
ga de fam en defensa de la llengua catalana i en protesta 
contra la política lingüística del Govern balear.

La modificació de la Llei de Funció Pública que susci-
ta el Govern Bauzá redueix la importància de la llengua 
catalana en l’administració i per tant el drets lingüístics 
dels balears. El coneixement de la llengua passa de ser 
un requisit per a accedir a la funció pública, tal com ho 
és el castellà, a ser solament un mèrit. Per tant, conèixer 
el català no és condició necessària per viure o treballar a 
les Illes Baleras, a l’hora que el monolingüisme castellà 
esdevé condició suficient.

La pretensió del Govern Balear ha portat fins i tot a haver 
de reformar alguns articles de la Llei de Normalització 
Lingüística, la Llei de Règim Jurídic de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma i la Llei de Coordinació de 
Policies Locals.

La denúncia del ciutadà Jaume Bonet i la seva vaga de fam 
persegueix conscienciar la ciutadania del duríssim atac 
que està portant a terme el Govern balear contra el català.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al 
ciutadà Jaume Bonet, en vaga de fam per la defensa del 
català a les Illes Balears.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a trans-
metre al Govern balear, a través dels mecanismes al seu 
abast, el seu desacord amb la política lingüística que està 
portant a terme. Entre d’altres mecanismes, i a tal fi, con-
vocarà d’urgència la Junta Rectora de l’Institut Ramon 
Llull.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les inversions 
per a modernitzar el funicular de Gelida i per 
a garantir-ne la correspondència amb la línia 
4 de rodalia
Tram. 250-01054/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 58209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.04.2012

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

El funicular de Gelida, situat a la comarca de l’Alt Pene-
dès, uneix l’estació de tren de Rodalies de la Renfe (línia 
Barcelona-Tarragona per Vilafranca) amb el centre urbà 
del poble.

El funicular es va inaugurar el novembre de 1924 amb 
equips del vell funicular del Tibidabo. Però les instal-
lacions es van envellir i, a principi dels anys vuitanta, els 
FGC es van fer càrrec del funicular i el van modernit-
zar. El funicular de Gelida funciona regularment des de 
l’abril del 1982. Normalment s’utilitza un sol cotxe per al 
transport de viatgers mentre que l’altre s’usa simplement 
per fer el contrapès. El viatge dura 8 minuts amb la pos-
sibilitat de fer parada en un punt situat a la part baixa del 
nucli urbà anomenat Gelida-Baixador.

En els darrers anys s’ha debatut àmpliament sobre la ne-
cessitat d’invertir en la seva modernització. El Funicular 
està tancat, actualment, i la seva posada en marxa està 
pendent de la signatura d’un conveni entre el Ferrocar-
rils de la Generalitat, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat i l’Ajuntament de Gelida.

Els actuals responsables de FGC ja han manifestat a 
l’Ajuntament les dificultats per mantenir en funciona-
ment El Funicular durant tots els dies de la setmana, per 
la qual cosa es tem que pugui quedar relegat el seu ús 
només a l’interès turístic i al seu funcionament reduït als 
caps de setmana i festius, sense la coordinació adequada 
amb la línia R4.

El Grup Parlamentari Socialista considera que cal dur a 
terme la inversió per a la modernització del funicular i 
garantir al màxim de dies el seu funcionament per tal 
de convertir-lo en un mitjà de transport intermodal que 
possibiliti l’accés a la línia 4 de rodalies als usuaris del 
transport ferroviari a Gelida que viuen al nucli urbà del 
municipi.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les inver-
sions necessàries per a la modernització del funicular de 
Gelida, a garantir el seu funcionament de forma immedi-
ata i la seva correspondència amb el servei de rodalies de 
la línia R4 tots els dies de la setmana.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió i dels serveis ferroviaris de 
Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 58222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que el terme municipal de Sant Cugat és molt extens 
i presenta un centre compactat però uns barris i districtes 
massa desconnectats del nucli urbà. Essent convenient 
evitar que aquesta configuració arribi a deshumanitzar la 
ciutat, connectant els barris i districtes entre si i amb el 
centre de la ciutat mitjançant un transport públic eficient, 
amb una freqüència de pas i uns preus raonables.

Atès que la connexió dels diferents barris i districtes és 
absolutament deficient. Les freqüències de pas dels au-
tobusos urbans són insuficients, especialment els auto-
busos que connecten els districtes amb el centre, mentre 
que alhora es produeixen coincidències absurdes en lí-
nies urbanes i interurbanes que realitzen un mateix re-
corregut amb freqüències de pas idèntiques o molt pro-
peres.

Atès que Sant Cugat no compta amb servei d’autobús 
nocturn municipal mentre municipis equiparables comp-
ten amb dit servei de transport. Essent necessària la con-
nexió dels diferents focus d’oci amb el centre i les distric-
tes de la ciutat en horari nocturn.

Atès que el mal estat en què es troben algunes parades 
d’autobús i la manca de marquesines en moltes d’elles 
dificulten la mobilitat i generen importants molèsties 
entre els seus usuaris i les seves usuàries. Essent això 
quelcom que ja s’ha posat de manifest en d’altres oca-

sions i ha estat reivindicat per diverses formacions po-
lítiques.

Atès que la situació geogràfica de Sant Cugat, a cavall 
entre Barcelona i el Vallès, fa que l’actual Sistema Tarifa-
ri Integrat perjudiqui especialment els usuaris i les usuà-
ries d’FGC i Rodalies Renfe de Sant Cugat. Essent con-
venient la substitució de l’actual Sistema Tarifari Integrat 
per un sistema de quilometratge en què el preu s’establei-
xi d’acord amb la distància recorreguda.

Atès que el municipi de Sant Cugat del Vallès forma part, 
en el marc de l’actual Sistema Tarifari Integrat, de la zo-
na tarifaria 2 mentre que d’altres municipis més llunyans 
de Barcelona es troben a la zona tarifaria 1. Essent una 
realitat que la majoria dels desplaçaments en FGC es 
produeixen des de o cap a Barcelona.

Atès que una part important de la població università-
ria santcugatenca estudia a les universitats Autònoma de 
Barcelona i Politècnica de Catalunya, situades als muni-
cipis de Cerdanyola i Terrassa, respectivament. I tenint 
present que dits municipis pertanyen a les zones tarifaries 
2 i 3, respectivament. Existint un títol de transport anual 
amb desplaçaments il·limitats des de l’estació d’FGC se-
leccionada fins a l’estació d’FGC de la UAB amb un preu 
que vària segons el nombre de parades a realitzar.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
modificat recentment el recorregut de la línia de Rodali-
es Renfe R7, eliminant el seu pas per Sant Cugat i fent-ne 
finalitzar el recorregut a Cerdanyola Universitat. Essent 
aquesta línia l’única que connectava el nostre municipi 
amb Sant Andreu Arenal.

Atès que l’eliminació de la línia R7 a Sant Cugat ha su-
posat un augment dels usuaris i les usuàries de la línia 
d’autobus interurbà A4 que realitza un recorregut sem-
blant. Arribant aquest increment a determinades hores a 
col·lapsar-ne el servei dificultant la mobilitat i el confort 
dels usuaris i les usuàries del transport públic.

Atès que l’actual connexió entre les estacions d’FGC 
de Volpelleres i de Rodalies Renfe de Sant Cugat és 
pràcticament inexistent. Essent necessari caminar més 
de 600 metres en un recorregut que fa necessari creuar 
una carretera.

Atès que l’intercanviador que ha de permetre un millor 
enllaç entre ambdós serveis de transport no compta amb 
cap partida pressupostaria ni calendari d’execució.

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

Proposta de resolució

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

1. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità la re-
alització d’un estudi per a l’establiment d’un sistema de 
quilometratge que substitueixi l’actual Sistema Tarifari 
Integrat en zones tarifàries.

2. Iniciar els tràmits corresponents per a la incorporació 
del municipi de Sant Cugat del Vallès a la zona tarifà-
ria 1 mentre sigui vigent l’actual Sistema Tarifari Inte-
grat.



10 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 23

3. Modificar l’actual títol de transport de què disposen els 
estudiants de la UAB per tal que permeti la combinació 
de diferents mitjans de transport públic i que estableixin 
un títol de transport similar per als estudiants de la UPC.

4. Modificar el recorregut de la línia de Rodalies Renfe 
R7 per tal que finalitzi el seu recorregut a Sant Cugat en 
lloc de fer-ho a Cerdanyola Universitat.

5. Fer les gestions necessàries al Govern de l’Estat per-
què doti una partida pressupostaria per a la construcció 
de l’intercanviador de l’estació d’FGC de Volpalleres i 
l’estació de Rodalies Renfe de Sant Cugat. Mentre no es 
dugui a terme aquesta obra que es realitzin obres de mi-
llora de l’actual enllaç entre les estacions d’FGC de Vol-
pelleres i de Rodalies Renfe de Sant Cugat mitjançant la 
construcció d’una passarel·la paral·lela a la via del tren per 
tal de reduir la distància a recórrer.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Oriol Amorós i March
Diputat GP d’ERC Portaveu adjunt GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 58358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, Pedro Chumillas Zurilla, 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 reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Can Periquet a Palau-solità i Plegamans va ser 
inaugurada l’any 2008 conseqüència directa de l’incre-
ment poblacional que va produir-se al municipi. Inici-
alment va ser construït un edifici per tal de fer possible 
l’oferta d’educació infantil i el primer cicle de primària, 
des d’aquella data l’escola es troba a l’espera de la cons-
trucció d’un segon edifici que farà possible oferir el se-
gon cicle de primària i que va ser promès en iniciar-se la 
construcció de l’escola.

El dia 19 de setembre de 2011 els Serveis Territorials 
del Vallès Occidental varen convocar una reunió entre 
el director de l’IES Ramon Casas i Carbó, la directora 
de l’escola Can Periquet, un representant de cascuna de 
les AMPA i un representant de l’Ajuntament. En aques-
ta s’informa als reunits que no es construirà l’edifici que 
havia de fer possible impartir a l’escola Can Periquet el 

segon cicle de primària i que l’escola hauria de decidir-se 
per un dels tres camins següents: Tancar el centre a finals 
del curs 2012-2013, deixar de matricular alumnes de P-3 
a partir del curs 2012-2013, o bé acceptar que l’escola se-
guis endavant però amb barracons.

Arrel d’aquesta reunió es va crear un grup de treball per 
tal d’oferir propostes raonables a les que s’avien ofert 
des de el Govern. En aquest grup hi participaren el regi-
dor d’Ensenyament de l’Ajuntament, representants de les 
AMPA de totes les escoles de la vil·la i els directors de 
cadascuna d’elles. Aquest grup de treball acaba per de-
terminar que la solució més adequada passa per que Can 
Periquet esdevingui un institut-escola tal i com havia 
previst el Govern a 30 de setembre de 2010. Amb aques-
ta conclusió s’elabora tot un dossier que es fa arribar als 
Serveis Territorials del Vallès Occidental.

El 29 de novembre de 2011 els Serveis Territorials del 
Vallès Occidental celebren una reunió amb l’alcaldessa 
del municipi i el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament 
on decideixen que no es viable la proposta confecciona-
da pel grup de treball de convertir el Can Periquet en un 
institut-escola i que a l’espera de noves propostes les so-
lucions per a Can Periquet son fusionar-se amb l’escola 
Folch i Torres o bé anar desapareixent deixant d’acceptar 
noves matriculacions d’alumnes de P-3.

A partir d’aquest moment la resposta ciutadana es imme-
diata, s’organitzen recollides de signatures i es presen-
ten tota mena d’instàncies als Serveis Territorials doncs 
la desaparició de l’escola suposaria greus desavantatges 
per una bona part de les famílies de Palau-solità i Ple-
gamans. 

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. Mantenir la línia de P3 de l’escola Can Periquet a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) així com les 
previsions pressupostàries per 2013.

2. Posar en marxa dins del curs escolar 2011-2012 la 
construcció d’un institut-escola a Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental) que inclogui educació primà-
ria, secundària i infantil.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; Pedro 
Chumillas Zurilla, diputat del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera N-II entre Maçanet de 
la Selva i Girona i sobre l’assoliment d’un 
acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb 
l’Estat francès
Tram. 250-01057/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 58359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En els darrers dies han aparegut notícies a diversos mit-
jans de comunicació que fan referencia al replanteig que 
el Govern de la Generalitat està fent del desdoblament de 
la carretera N-II en el tram Girona - Frontera francesa. 
Aquest replantejament es justifica en l’existència d’una 
via d’alta capacitat com l’AP-7 que discorre en un traçat 
paral·lel a la carretera N-II, fet que de ser aprofitat, faria 
innecessari el desdoblament de la N-II, doncs l’AP-7 amb 
els seus 6 carrils de circulació pot abastar les necessitats 
de trànsit entre Girona i la frontera francesa.

Aquest plantejament també respon al que estableix el 
Pacte Nacional d’Infraestructures que en els seus princi-
pis generals estableix que abans de contemplar cap des-
doblament d’una via s’estudiarà si ja hi han vies que po-
den absorbir el dèficit de trànsit.

Cal recordar que aquesta no és una idea nova. L’estudi in-
formatiu del desdoblament de la carretera N-II ja recollia 
entre les diferents alternatives l’anomenada «alternativa 
R» que preveia un rescat parcial de l’autopista AP-7 des 
de Maçanet de la Selva a la frontera francesa. Aquesta al-
ternativa era la que tenia un menor cost econòmic i, natu-
ralment també, la que tenia un menor impacte ambiental. 
Malgrat tot, «l’alternativa R» es va descartar i es va optar 
pel desdoblament.

D’ençà d’aleshores, el projecte ha avançat substancial-
ment havent-se efectuat les expropiacions oportunes, mo-
viments de terres i obra civil en el tram Maçanet-Giro-
na. El tram Girona-Frontera francesa es troba encara en 
una fase més incipient, doncs els tràmits d’expropiació no 
s’han acabat i el moviment de terres tan sols és parcial en 
algunes zones entre Girona i Figueres, sense que s’hagi 
fet cap obra civil.

És lògic doncs que, en un moment on la disponibilitat de 
fons públics és escassa i el trànsit ha disminuït fruït de la 
crisi econòmica, el Govern es plantegi la conveniència de 
recuperar «l’alternativa R» en el tram Girona - Frontera 

francesa com una manera de resoldre l’endèmic pas de la 
N-II al seu pas per Girona d’una forma molt més econò-
mica i ecològica.

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. Fer les gestions oportunes davant el Ministeri de Fo-
ment perquè de manera urgent executi la finalització de 
les obres de desdoblament de la carretera N-II en el tram 
Maçanet de la Selva-Girona.

2. Arribar a un acord amb el Ministeri de Foment perquè 
descarti el desdoblament de la N-II entre Girona i la fron-
tera francesa, i en el seu lloc rescati parcialment la con-
cessió de l’autopista AP-7.

3. Que en l’acord amb el Ministeri de Foment inclogui la 
redacció d’un projecte de restauració de les finques afec-
tades pels moviments de terres i compensi als propietaris 
afectats pels tràmits d’expropiació del tram Girona-fron-
tera francesa.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Boa-
da Masoliver; diputat GP ICV-EUiA; Salvador Milà Sol-
sona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció del cribratge poblacional del càncer de 
còlon i recte
Tram. 250-01058/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 58374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El càncer de colon-recte és molt freqüent. És el segon en 
els homes després del càncer de pròstata i en dones des-
prés del de mama.

Les previsions són d’augment, sobretot per l’increment 
del nombre de persones grans. Les dades de mortalitat 
s’han anat reduint però pot millorar si el diagnòstic és 
precoç.



10 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 25

L’any 2009, mitjançant el Pla Director de Càncer a Ca-
talunya, d’acord amb les recomanacions internacionals 
de la comunitat científica i després d’una prova pilot a 
L’Hospitalet de Llobregat i a l’Alt Penedès, es decideix 
iniciar el cribatge poblacional de càncer colon-recte a 
tot Catalunya pel període 2009-2015, a través del test de 
sang oculta a la femta i colonoscòpia posterior en el cas 
de positiu.

L’avaluació del 2009-2011 (de fet el 2011 no s’ha ampli-
at el programa de detecció precoç a nous territoris) dóna 
com a resultat una cobertura del 18% de la població dia-
na de Catalunya (part de Barcelona ciutat i Lleida) amb 
un 37,5% de participació, un 4,8% proves positives, dels 
quals 1.129 persones tenien adenomes avançats i 237, 
un 8,2%, càncers invasius. El Departament de Salut ar-
gumenta la manca de disponibilitat pressupostària per 
avançar en el previst i només arribar a un 50% el 2015. 
En un càlcul estimatiu, si ja cribéssim a tota la població 
de 50 a 69 anys de Catalunya hauríem detectat més de 
1.300 càncers de colon-recte.

Entenem que la relació cost-benefici és clarament favo-
rable i considerem que cal replantejar els temps i tornar 
al punt inicial, i implantar en els anys 2012-2015 fins el 
100% de la població a cribar.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Implantar progressivament a tot Catalunya, durant el 
període 2012-2015, el cribatge poblacional de càncer de 
colon-recte, mitjançant test de sang oculta a femta a ho-
mes i dones entre 50 a 69 anys, i colonoscòpia posterior 
en cas de positiu.

2. Presentar en el període d’un mes el calendari territori-
alitat per Regions i sectors per la seva implantació.

3. Iniciar durant el 2012 la implementació del programa 
com a mínim a un sector de cada Regió sanitària de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la conservació 
de la capacitat d’obrar de la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions i el man-
teniment de la seu i la plantilla a Barcelona
Tram. 250-01059/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 58375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions és 
l’Autoritat Nacional de Reglamentació (ANR) del mer-
cat de les comunicacions electròniques i dels serveis au-
diovisuals, creada per Real Decret i convalidada per la 
Llei12/1997 de Liberalització de les Telecomunicacions, 
i posteriorment per la Llei General de Telecomunicaci-
ons del 2003. És doncs una institució homologable a les 
altres ANR a la resta de països de la UE, prevista en les 
Directives corresponents.

La figura del regulador independent és la peça clau de 
la liberalització dels mercats que tradicionalment havien 
estat monopoli de l’estat. De tots aquests, el de regulació 
més complexa per la constant aparició de noves soluci-
ons tecnològiques i de nous actors al mercat és el de les 
comunicacions electròniques. El regulador esdevé aquí 
no només un àrbitre entre empreses sinó un catalitzador 
del desenvolupament harmònic de tot un sector de l’eco-
nomia.

La CMT ha fet honor durant els darrers 15 anys a aques-
ta encomana d’independència, vetllant sempre per tal 
que en un mercat tan desequilibrat en el seu inici, totes 
les empreses operadores tinguessin una oportunitat real 
per poder desenvolupar el seu negoci. Així podem veure 
que en els segments de mercat més nous aquesta compe-
tència és plenament efectiva i genera eficiències perma-
nents cap a l’usuari, i en els mercats més tradicionals la 
diversitat d’ofertes és també una realitat a l’abast de tots.

El Govern de la Generalitat presidit per Pasqual Mara-
gall va fer la sol·licitud formal al Govern de l’Estat de què 
la CMT s’establís a Barcelona. Aquesta demanda es ba-
sava en la idea de cocapitalitat econòmica de Barcelona 
dins el conjunt d’Espanya, d’arquitectura no-centralista 
del model d’estat, en línia amb els estats federals, i de 
compromís de Catalunya amb la innovació i els nous sec-
tors econòmics, que tenia translació física en la promoció 
de nous sectors urbans d’activitat econòmica com ara el 
Districte 22@. Finalment, i amb la intervenció decisiva 
del Ministre d’Indústria José Montilla, es va modificar la 
seu de la CMT, establint-se el 2006 a Barcelona.
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Des d’aleshores l’activitat de la CMT –avui ja en la seva 
nova seu establerta al cor del 22@– és un dels pilars del 
projecte col·lectiu de fer de Catalunya un espai de refe-
rència en el sector de les telecomunicacions. La CMT té 
relació amb grans projectes emblemàtics com el Mobile 
World Capital, però també activitat permanent de rela-
ció productiva amb les institucions catalanes, espanyoles 
i europees, el teixit empresarial i el món acadèmic.

En les darreres setmanes el Govern de l’Estat ha promo-
gut l’Avantprojecte de Llei de la Comissió Nacional de 
Mercats i la Competència, que planteja fusionar fins a set 
organismes reguladors (dels quals només quatre són ac-
tius). Si bé el text exacte no ha estat fet públic, la presen-
tació que se n’ha fet permet saber que la seu d’aquest nou 
organisme s’establiria a Madrid, tot permetent l’existèn-
cia de subseus (que queden sense identificar).

Alhora, el text modifica l’atribució actual de competèn-
cies en matèria de regulació de mercats, retornant al Mi-
nisteri d’Indústria competències en matèria de portabili-
tat, numeració i servei universal. Aquest nou repartiment 
de competències deixaria la CMT com la ANR amb me-
nor capacitat d’acció de totes les ANR homologables de 
la UE.

Es pot afirmar doncs que el text de l’Avantprojecte de llei 
disminueix de manera efectiva les capacitats de la CMT 
actual, tant per una molt probable reducció de l’equip hu-
mà, com per una disminució de les seves atribucions se-
gons la llei. Igualment, cal tenir en compte l’impacte que 
un trasllat total o parcial pot tenir en termes laborals i de 
pèrdua de coneixement agregat de l’equip humà de l’ac-
tual CMT.

En conseqüència, entenem que existeix un risc real de 
que Barcelona i Catalunya perdin un dels factors princi-
pals de la seva embranzida en l’àmbit de les telecomuni-
cacions i la innovació en general, i alhora de què un sec-
tor tan sensible per al conjunt de l’economia experimenti 
una pèrdua de nivell de competència que repercuteixi ne-
gativament en la ciutadania, com a usuària d’aquests ser-
veis.

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

Proposta de resolució

El parlament insta el Govern a defensar activament da-
vant el Govern Central: 

1. Que l’actual CMT, en l’esquema resultant de les mo-
dificacions que es promouen, conservi tota la capacitat 
d’obrar efectiva que ara té per fer front a les necessitats 
de regulació ex-ante i de control de la competència ex-
post en el mercat de les comunicacions electròniques.

2. Que el nou organisme sigui multiseu, o en el seu de-
fecte que Barcelona aparegui com a seu o subseu del nou 
organisme resultant de la fusió, dins el text del projecte 
de llei que es trameti a les Corts Generals.

3. Que la plantilla de treballadors es mantingui intacta a 
Barcelona, especialment en les àrees d’anàlisi tècnica i 
jurídica de mercats, i de relació amb organismes interna-
cionals homologables, conservant així el bagatge de co-

neixement que acumula la CMT i que seria del tot inefi-
cient desmuntar.

4. Que els consellers de l’organisme resultant experts en 
matèria de comunicacions electròniques i regulació audi-
ovisual tinguin el seu lloc de treball habitual a Barcelo-
na, per establir una interacció continuada amb els equips 
tècnics.

5. Que les funcions encomanades al Consell Estatal de 
Mitjans Audiovisuals creat per la Ley de Economía Sos-
tenible i que segons la nova regulació quedaria incorpo-
rat a l’ens resultant, es despleguin igualment a Barcelona, 
atesa la convergència de mercats que es deriva de la con-
vergència tecnològica.

6. Que es faci públic l’avantprojecte de llei per tal que les 
institucions i la societat civil catalanes puguin fer arribar 
les seves consideracions.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí 
Sar roca
Tram. 250-01060/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 58384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

El 3 d’abril de l’any 2010, l’empresa GISA va adjudicar 
les obres de construcció de 8 centres d’ensenyament se-
cundari, entre ells el de l’edifici de l’Institut Alt Foix a 
Sant Martí Sarroca. L’Institut Alt Foix es va fundar el 
curs 2006-2007 d’una manera provisional en aularis 
prefabricats junt al CEIP Jaume Balmes, i atén l’alum-
nat dels quatre municipis que composen la zona de l’Alt 
Foix: Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Font-rubí i 
Pontons, que sumen una població aproximada de 7.000 
habitants.

L’adjudicació de les obres feta per GISA l’any 2010 es va 
fer per un valor de 4.645.002 euros per a la construcció 
d’un SES de tres línies i amb la previsió de comptar amb 
el nou edifici al llarg del curs 2011-2012.

Fins al moment, el Govern de la Generalitat no ha apro-
vat cap calendari d’execució de les obres i tampoc ha 
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inclòs cap partida per iniciar els treballs en els pressu-
postos per l’any 2012, rebutjant en el decurs del debat 
l’esmena presentada pel Grup Socialista.

El retard en l’execució d’aquesta obra farà que l’Institut 
Alt Foix iniciï el curs 2012-2013 en aules prefabricades 
condicionant les possibilitats físiques de l’acció educativa 
del centre.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar d’immediat les obres de l’Institut Alt Foix 
de Sant Martí Sarroca, adjudicat per GISA el 3 d’abril 
de 2010, a fi de que puguin entrar en servei el curs 2013-
2014. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les activitats de l’Acadèmia General Bàsi-
ca de Talarn i sobre l’especialitat de protec-
ció civil i emergències
Tram. 250-01061/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 58421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Corti-
na, diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Ag-
nès Pardell i Veà, diputada 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 d’Interior.

Exposició de motius

El dia 26 de març el Ministeri de Defensa va fer pública 
la voluntat de tancar l’Acadèmia General Bàsica de Ta-
larn. Els motius que al·lega el Ministeri són el nou model 
de formació per als Suboficials de les Forces Armades, 
així com la situació de crisi i la necessitat de retallar des-
pesa.

En el curs acadèmic 2011-2012 ha entrat en vigor el nou 
pla de formació dirigit als Suboficials. Aquest pla com-
porta que els alumnes aspirants a Suboficials obtinguin 
al finalitzar la seva formació militar, un títol de formació 
professional de grau superior dels sistema educatiu gene-
ral. Aquest fet significa que els alumnes ja no seguiran la 
formació de primer curs en un únic centre, com fins ara 
ho feien a l’Acadèmia de Talarn. Els aspirants a Subofi-

cials hauran de triar una especialitat que cursaran en les 
Acadèmies Militars Especialitzades.

Aquest canvi suposa un fort impacte per l’economia de 
la comarca del Pallars Jussà, així com la pèrdua de més 
de 1.000 llocs de treball (800 directes i més de 200 d’in-
directes).

Els anys 2010 i 2011 preveient la entrada en vigor d’aquest 
nou Pla de formació, i les conseqüències molt negatives 
del cessament de l’activitat de l’Acadèmia Militar de Ta-
larn, els Alcaldes afectats representats per l’Alcalde de 
Tremp van iniciar un seguit de contactes amb el Ministe-
ri i la pròpia Ministra de Defensa per tal de donar conti-
nuïtat i contingut a l’Acadèmia.

En aquest sentit es treballava en una doble direcció, 
d’una banda per part del Ministeri es proposava l’establi-
ment d’una nova especialitat en concret, la de protecció 
civil i emergències que s’impartirien en aquest centre i a 
l’hora es pretenia establir un acord amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per tal que les matèries 
d’aquesta nova especialitat fossin impartides per profes-
sors de Formació Professional de les escoles dels munici-
pis veïns a l’Acadèmia de Talarn.

Fruit d’aquests treballs previs, el passat mes de desem-
bre, i per encàrrec dels titulars del Ministeri de Defensa 
i de la Conselleria d’Ensenyament, el Director General 
de Enseñanza y Reclutamiento i el Director General de 
Formació Professional van subscriure un protocol per 
la posada en marxa d’aquesta fórmula de col·labo ració.

Aquest protocol pretenia materialitzar un acord que fe-
ia possible mantenir un nombre suficient d’alumnes as-
pirants a Suboficials en l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn, alhora que evitaria el tancament del centre i les 
negatives conseqüències socioeconòmiques per a la co-
marca del Pallars Jussà.

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

Proposta de resolució

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

1. Realitzar les gestions necessàries davant del Ministe-
ri de Defensa, i el Govern de l’Estat Espanyol, per tal de 
garantir la continuïtat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn, i assegurar un número suficient d’alumnes per tal 
de garantir la viabilitat del centre.

2. Materialitzar els acords del protocol signat entre el 
Ministeri de Defensa i la Conselleria d’Ensenyament per 
tal d’impartir la nova especialitat de «Protecció Civil i 
Emergències» a l’Acadèmia de Talarn.

3. Valorar la possibilitat d’obrir aquests cicle formatiu de 
«Protecció Civil i Emergències» a altres cossos de segu-
retat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada del GP SOC; Agnès Pardell i Veà, 
diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la sinistralitat a la car-
retera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 58422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La carretera C-55 és de les carreteres amb major densitat 
de trànsit de Catalunya. A més, al seu pas per la comarca 
del Bages concentra un alt nivell de sinistralitat.

Des de l’inici del 2012 a la C-55 al seu pas pel Bages els 
accidents han causat tres víctimes mortals. Així mateix 
aquesta mateixa carretera al seu pas per Manresa acu-
mula des de l’any 2000 més d’una vintena de víctimes 
mortals.

Amb l’objectiu de millorar la seguretat en aquest tram de 
la C-55 diversos agents del territori han reclamat al Go-
vern de la Generalitat la realització de mesures de millo-
ra de la seguretat vial.

Ja el Govern d’Entesa va realitzar diverses mesures en 
aquest tram com l’habilitació d’una mitgera entre els dos 
carrils de circulació així com l’augment les mesures de 
limitació de velocitat.

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 Genera-
litat a dur a terme les següents mesures: 

1. Per tal de limitar la velocitat als vehicles que circulen 
en sentit Abrera, ja que provenen d’un tram viari descen-
dent de gran desnivell: 

a. Reforçar la senyalització de limitació de velocitat.

b. Utilitzar marques viàries d’efecte òptic en aquest car-
ril, en els darrers 100 metres abans d’arribar al pont.

2. Amb l’objectiu d’evitar la invasió del carril contrari en 
la incorporació de la C-55 dels vehicles procedents de la 
ciutat de Manresa cal modificar el carril d’incorporació i 
posar-hi senyalització horitzontal que delimiti clarament 
on ha de parar el vehicle abans d’incorporar-se al carril 
principal.

3. Ja que quan es produeix l’entrada al pont, en sentit 
Abrera, s’entra en un tram especialment perillós, cal una 
actuació ràpida i urgent en aquest sentit, per tal de millo-
rar aquest tram.

4. Així mateix i ja que a la mateixa carretera existeixen 
més punts negres de sinistralitat, especialment el km 16 a 
Castellbell i el Vilar, el km 23 a Castellgalí, actuació de-
cidida del Govern en aquests punts per tal de garantir la 
seguretat i la reducció de la sinistralitat.

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Laura 
Massana Mas, diputada GP ICV-EUiA; Joan Boada Ma-
soliver, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la redacció dels 
documents de l’Administració i de les em-
preses en format de lectura fàcil
Tram. 250-01063/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 58443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

Cada vegada més l’accés a la informació esdevé un ele-
ment bàsic de la nostra societat i imprescindible per po-
der arribar a tots els ciutadans, independentment del seu 
origen i del seu nivell formatiu, per tal de millorar i ga-
rantir la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Ja a l’any 1993 les Nacions Unides van adoptar un do-
cument titulat Les Normes Estàndard sobre l’Equipa-
ració d’Oportunitats per a les Persones amb Discapa-
citats. Les normes estàndard no són pas obligatòries, 
però esdevindran normes de costum quan siguin posa-
des en pràctica per un gran nombre d’estats. La norma 
número 5 declara que els governs haurien de desenvo-
lupar estratègies per fer els serveis d’informació i la do-
cumentació accessibles als diferents grups de persones 
amb discapacitats i haurien d’encoratjar els mitjans, es-
pecialment la televisió, la ràdio i els diaris, a fer acces-
sibles els seus serveis.

La informació generada en conjunt de la societat és cada 
cop més abundant i complexa i, per tant, es fa necessari 
que la informació dels productes i serveis que s’ofereixen 
siguin accessibles per a tothom, és a dir siguin perfecta-
ment comprensibles per a tothom independentment del 
seu grau de formació i d’especialització.
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En aquest sentit en l’anterior legislatura el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, avui Departament de Ben-
estar i Família, va iniciar la col·lecció de textos legals en 
format Lectura Fàcil per divulgar els drets socials i fer-
los comprensibles per a totes les persones.

Per fer possible que la informació que es dona als ciu-
tadans tant per part de les administracions com de les 
empreses arribi de la millora manera possible i especial-
ment de forma entenedora per a tothom.

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

Proposta de resolució

Impulsar les actuacions més adients, incloses les legis-
latives, per garantir que les administracions catalanes, 
les entitats financeres i les asseguradores, i empreses en 
general tinguin versions dels seus contractes, formula-
ris, i qualsevol document redactats en format «Lectura 
fàcil», és a dir, escrites de forma que puguin ser enteses 
per tothom, amb independència del seu nivell forma-
tiu, d’acord amb les directrius promogudes per l’IFLA 
(International Federation of Library Associations and 
Institutions).

Palau del Parlament, 27 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 modificació 
de la Instrucció 1/2012 del Departament de 
Benestar Social i Família, relativa al coneixe-
ment lingüístic
Tram. 250-01064/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 58444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

El passat 20 de març de 2012 la Direcció General per a la 
Immigració del Departament de Benestar Social i Famí-
lia va publicar el passat 20 de març la Instrucció 1/2012, 
de 20 de març de 2012, per la qual s’estableixen els cri-
teris generals per a l’elaboració dels informes d’estrange-
ria que entren dins la competència de la Generalitat de 
Catalunya.

La finalitat d’aquesta instrucció és establir una guia en 
la gestió dels procediments dels informes d’estrangeria: 
uns criteris orientatius comuns per als ajuntaments que 
elaboren els documents proposta que, a la vegada, són 
els que aplicarà a partir d’ara la Direcció General d’Im-
migració.

En virtut de l’aplicació d’aquesta instrucció l’obtenció 
d’informes d’arrelament de les persones immigrades per 
que fa a l’acreditació del coneixement de la llengua ca-
talana només exigeix «haver iniciat una formació en la 
llengua o llengües oficials que desconegui» o bé «haver 
fet alguna activitat per promoure la comunicació lingüís-
tica en aquella llengua».

Així doncs, tal com queda redactada la Instrucció 1/2012 
el coneixement del català s’acreditarà pel fet d’estar ins-
crit en un curs havent cursat un mínim de 20 hores o bé, 
haver fet alguna activitat per promoure la comunicació 
lingüística en aquella llengua, fet que no garanteix cap 
nivell de coneixement efectiu i real de la Llengua cata-
lana.

En tots els països del nostre entorn la llengua és consi-
derada una eina clau en el procés d’integració de les per-
sones immigrades, per a la mobilitat social i la igualtat 
d’oportunitats. Amb diferents tipus de regulacions, molts 
països acompanyen les primeres passes del procés d’aco-
llida i integració amb diferents cursos per al coneixement 
lingüístic amb continguts molt superiors als que Catalu-
nya plantejava amb la Llei d’Acollida i, més encara, de la 
Instrucció 1/2012 de la DGI: 400 hores a França, 600 als 
Països Baixos, 800 a Alemanya i fins a 2.000 a països 
com Suècia, per citar alguns exemples.

Els primers missatges que es donen a les persones que 
arriben a una societat són claus per a determinar el tipus 
de relació i la visió que s’estableix de la societat d’acolli-
da. Demanar estar inscrit a un curs i no haver-lo finalitzat 
és donar un missatge de molt poca seriositat, de despres-
tigi dels recursos formatius públics.

Parlar de participar en «una activitat de promoció de la 
comunicació lingüística» és tant inconcret que genera, 
davant les persones nouvingudes, una gran inseguretat i 
una imatge de poca seriositat respecte del procés d’apre-
nentatge lingüístic i una arbitrarietat molt gran en la seva 
interpretació.

Per altra banda, i aquest és un fet greu, s’incompleix el 
que la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les perso-
nes immigrades i de les retornades a Catalunya estableix 
per al certificat de primera acollida, que al mateix temps 
ha de servir segons aquesta mateixa llei, per als procedi-
ments d’estrangeria d’acreditació de la integració en els 
que pugui intervenir el Govern de Catalunya. No cal dir 
que aquesta és una llei vigent i d’obligat compliment, en 
la que s’estableix com a nivell lingüístic a assolir en el 
procés d’acollida el que, en el Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües, s’anomena «competències 
lingüístiques bàsiques», o nivell A2. Aquest nivell, dins 
el Consorci de Normalització Lingüística és equivalent 
als continguts assolits a partir dels cursos bàsic 1, bàsic 2 
i bàsic 3, tres mòduls de 45 hores cadascun. Tot això no 
obsta al fet en el cas de persones amb dificultats objecti-
ves per a l’aprenentatge s’estableixin altres barems adap-
tats a la seva realitat.
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Per altra banda, l’esmenada instrucció no recull un al-
tre dels criteris recollits, tant en el Pacte Nacional per a 
la Immigració com en la Llei d’Acollida: l’ordinalitat ne-
cessària prevista en l’aprenentatge de les llengües oficials 
per tal d’assolir un bon coneixement tant del català com 
del castellà. La Llei 10/2010 estableix clarament que, en 
el procés d’acollida de les persones immigrades, primer 
es realitzarà la formació en llengua catalana i que quan 
s’hagin assolit les competències lingüístiques bàsiques 
en aquesta llengua, s’oferiran a aquelles persones que ho 
sol·licitin i ho requereixin cursos de llengua castellana. 
En la Instrucció 1/2012 s’obvia completament aquesta 
prescripció legal.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

Modificar el punt 5è de la Instrucció 1/2012 del Depar-
tament de Benestar i Família referit al Coneixement lin-
güístic per tal de demanar, tal i com s’acordà en el Pacte 
Nacional per a la Immigració i s’establí a la Llei d’Acolli-
da, un nivell de coneixement del català equivalent al que 
en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llen-
gües es defineix com a Competències lingüístiques bàsi-
ques, nivell A2, i que per al Consorci de Normalització 
lingüística són 3 mòduls de 45 hores anomenats cursos 
bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un cens de professionals de l’espectacle 
i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 58453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

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 de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El sector cultural a Catalunya té en els seus artistes, cre-
adors, professionals i tècnics una peça clau i imprescin-
dible que dóna mostra de la seva capacitat i talent dins i 
fora del país.

Malgrat això, la inestabilitat i la precarietat formen part 
de la situació laboral, una realitat que s’ha agreujat amb 

la situació de crisi econòmica i amb la pressió per reduir 
els costos de les produccions.

És evident que aquesta situació repercuteix també en les 
possibilitats de treballar i fer-ho en condicions i per tant 
la defensa dels drets col·lectius i la necessitat de modificar 
la normativa general per adaptar-la a la realitat del món 
cultural formen part dels objectius principals del sector.

La necessitat de proposar noves eines legals adequades 
per regular el sector i garantir un entorn propici per la 
creació i pensament artístic en tots els sectors: teatre, 
dansa, escenografia, regidoria, tècnica, guionatge... re-
quereix un coneixement del propi sector que a hores d’ara 
no es té.

Per abordar la pròpia definició d’artista i de categories 
professionals, els efectes de la temporalitat i discontinu-
ïtat en l’accés a les prestacions econòmiques, les pecu-
liaritats de les carreres professionals molt vinculades a 
les exigències físiques de les tasques, la inadequació de 
marcs fiscals adequats a la situació laboral dels artistes... 
tot plegat fins arribar a la necessitat d’elaborar un verita-
ble Estatut de l’artista.

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 donar suport a la realització d’un cens de pro-
fessionals de l’espectacle i l’audiovisual en col·laboració 
amb el sector, en concret a SindicART que ha proposat 
un projecte en aquest sentit al Departament de Cultura, 
que inclogui com a mínim: 

a) Una definició i classificació de les diferents professions 
a base de criteris comuns i objectivables.

b) Elaborar una relació de professionals a través de totes 
les fonts possibles.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01066/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 58638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

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-
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posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Són bombers voluntaris les persones que, per la seva vo-
cació benèfico social, presten serveis d’una manera altru-
ista dins l’estructura de qualsevol dels serveis de preven-
ció i extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.

Els anys 80 es van constituir els primers parcs de bom-
bers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, i es va 
regular el cos de bombers voluntaris mitjançant el Re-
glament aprovat pel Decret 246/1996, de 4 de juny, mo-
dificat posteriorment pel Decret 68/2000, de 8 de febrer.

Aquesta normativa fa referència a l’accés al cos, els uni-
formes i distintius, les obligacions i l’estructuració, entre 
d’altres aspectes bàsics que regulen el cos de bombers 
voluntaris de la Generalitat.

Actualment aquesta normativa ha quedat obsoleta en 
alguns aspectes, com el sistema d’accés al cos, el límit 
d’edat per accedir-hi (preveu el límit de 35 anys, quan pel 
cos de bombers de la Generalitat s’ha eliminat aquest lí-
mit d’edat), o l’estructura dels comandaments, per la qual 
cosa és necessària una actualització, no només del Re-
glament de bombers voluntaris, si no també de la Llei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Cata-
lunya i de la Llei de Protecció Civil.

Així mateix, el cos de bombers voluntaris hauria de 
comptar amb una mútua de previsió social que els doni 
cobertura assistencial, tant respecte a l’atenció i recupe-
ració funcional en accidents, com a invalideses tempo-
rals o permanents, orfandat i viduïtat, i la dotació d’una 
contraprestació econòmica a la jubilació, a partir de 15 
anys de servei al cos de bombers voluntaris.

Resulta també necessari que als parcs de bombers volun-
taris es realitzi una auditoria de costos, que n’avaluï de 
qualitat, el funcionament operatiu, la gestió i la capacitat 
de resposta, i permeti la racionalització de la dotació de 
personal i materials dels parcs de bombers voluntaris per 
assolir una cobertura de serveis adequada a les necessi-
tats que actualment es plantegen amb la cobertura de les 
emergències a Catalunya.

I finalment, la manca de promocions d’accés al cos de 
bombers voluntaris dels quatre últims anys ha provo-
cat una falta de dotacions de personal que compromet la 
operativitat dels parcs de bombers voluntaris, per la qual 
cosa es fa imprescindible la convocatòria de noves pro-
mocions de bombers voluntaris.

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

Proposta de resolució

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

1. Convocar, en el termini de sis mesos, una nova promo-
ció de bombers voluntaris.

2. Fer una auditoria de qualitat que analitzi la gestió, 
l’operativitat, l’índex de risc i la capacitat de resposta als 
parcs de bombers voluntaris.

3. Iniciar els treballs de modificació, amb consens i con-
sulta al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat, 
del Reglament de bombers voluntaris.

4. Modificar l’article 2.6.2.a) del Reglament del cos de 
bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, de 
manera que s’elimini el límit d’edat d’accés al cos esta-
blert als 35 anys.

5. Modificar l’article 7 del Reglament del cos de bombers 
voluntaris de la Generalitat de Catalunya per tal que les 
proves físiques i psicotècniques dels bombers voluntaris 
sigui al principi i no al final de les proves de selecció.

6. Iniciar els treballs de modificació, amb consens i con-
sulta al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat, 
de la Llei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salva-
ments de Catalunya i de la Llei de Protecció Civil.

7. Crear una mútua de previsió social per als bombers vo-
luntaris que els doni cobertura assistencial, tant respecte 
a l’atenció i recuperació funcional en accidents, com a in-
valideses temporals o permanents, orfandat i viduïtat, i la 
dotació d’una contraprestació econòmica a la jubilació, a 
partir de 15 anys de servei al cos de bombers voluntaris.

Palau del Parlament, 30 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 detenció de 
Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial
Tram. 250-01067/09

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, 
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Boada 
Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 58683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Exposició de motius

Davant la situació social i política que viu Guinea Equa-
torial i tenint en compte que el Parlament de Catalunya 
ha mostrat de forma reiterada al seu suport i implicació 
amb la defensa de la llibertat i la pau a Guinea Equato-
rial.
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Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya proposa l’adopció dels se-
güents acords: 

1. El Parlament de Catalunya trasllada al Govern de la 
Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol: 

– la preocupació per la detenció del Dr. Wenceslao Man-
sogo, secretari de Convergència per a la Democràcia So-
cial, detingut el passat 9 de febrer a Guinea Equatorial.

– la necessitat de dur a terme les actuacions polítiques 
i diplomàtiques per demanar amb urgència la seva lli-
bertat.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al 
procés democràtic de Guinea Equatorial, iniciat pels par-
tits de l’oposició, per tal de que finalitzi la repressió i la 
vulneració dels drets fonamentals.

Palau del Parlament, 15de 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; 
Pere Aragonès i Garcia,  portaveu a la CCS del GP 
d’ERC; Joan Boada Masoliver, portaveu a la CCS GP 
ICV-EUiA; Alfons López i Tena, portaveu a la CCS del 
SP de SI 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius a l’Informe de fiscalit-
zació 30/2011, referent a inversions en equi-
paments de salut, Pla 2004-2012, i 2/2012, 
referent al Consorci Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona, corresponent al 2010
Tram. 256-00023/09 i 256-00024/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 58362,58363, 58399, 58438, 58426 i 58427 / 
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 29.03.2012 

Propostes de resolució presentades pel GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58362 i 58363)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament, 

presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2011, 
referent a inversions en equipaments de salut, Pla 2004-
2012.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 30/2011, referent a inversions en equipaments de 
salut, Pla 2004-2012 i insta el Govern a seguir les reco-
manacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2012, 
referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona, corresponent al 2010.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona, corresponent al 2010 i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Propostes de resolució presentades pel GP Socialista 
(reg. 58399)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
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subsegüent al debat dels procediments relatius als in-
formes de fiscalització presentats per la Sindicatura de 
Comptes, 30/2011, referent a inversions en equipaments 
de salut, Pla 2004-2012 (tram. 256-00023/09), i 2/2012, 
referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona, corresponent al 2010 (tram. 256-00024/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 30/2011, referent a 
inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012 (tram. 
256-00023/09), i 2/2012, referent al Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010 
(tram. 256-00024/09).

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

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Propostes de resolució presentades pel GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 58438)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, 
presenta la proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu als informes de fiscalització presen-
tats per la Sindicatura de Comptes, 30/2011, referent a 
inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012 (tram. 
256-00023/09), i 2/2012, referent al Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010 
(tram. 256-00024/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 30/2011, referent 
a inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012, i 
l’informe de fiscalització 2/2012, referent al Consorci 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent 
al 2010 

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes de l’informe de fisca-
lització 30/2011, referent a inversions en equipaments de 
salut, Pla 2004-2012, i l’informe de fiscalització 2/2012, 
referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona, corresponent al 2010

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu ERC

Propostes de resolució presentades pel GP del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58426 i 58427)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 164.5 del Reglamento del Parlament, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al deba-
te del procedimiento relativo al informe de fiscalización 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalización 2/2012, referente al Consorci 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, correspondi-
ente al 2010 (tram. 256-00024/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 2/2012, sobre el Consorci Parc de Recerca Bi-
omèdica de Barcelona, ejercicio 2010, elaborado por la 
Sindicatura de Cuentas e insta al Govern de la Genera-
litat a seguir las recomendaciones contenidas en dicho 
informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a justificar los elevados niveles de retribución sa-
larial correspondientes al personal de alta dirección del 
Consorcio, facilitando la información retributiva relativa 
a los ejercicios 2011 y 2012, y adecuando estas retribuci-
ones a los correspondientes niveles de los cargos públi-
cos de la Generalitat.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a informar sobre las acciones concretas que se 
están llevando a cabo para el cobro de las deudas de la 
Fundación Institut d’Alta Tecnologia con el Consorcio, 
así como su resultado, y la situación a fecha de marzo 
2012.

4. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar sobre las acciones concretas que se 
están llevando a cabo para el cobro de las deudas del 
Centre d’Imatge Molecular con el Consorcio, así como su 
resultado, y la situación a fecha de marzo 2012.

Palacio del Parlament, 28 de marzo de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al deba-
te del procedimiento relativo al informe de fiscalización 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalización 30/2011, referente a inversi-
ones en equipamientos de salud, Plan 2004-2012 (tram. 
256-00023/09)
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Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 30/2011 sobre, Inversiones en Equipamientos 
de Salud, correspondientes al Plan 2004-2012, elabora-
do por la Sindicatura de Cuentas e insta al Govern de la 
Generalitat a seguir las recomendaciones contenidas en 
dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a garantizar un mayor rigor presupuestario tanto 
en la planificación como en la ejecución de futuras infra-
estructuras sanitarias, exigiendo a los gestores de estas 
inversiones las explicaciones y responsabilidades que pu-
edan derivarse, tan pronto se detecten desviaciones pre-
supuestarias superiores al 15% en los costes totales de las 
obras o importantes retrasos en la ejecución de las mis-
mas, con el objetivo de propiciar la corrección de las des-
viaciones injustificadas y evitar que estas incrementen de 
forma injustificada el presupuesto inicial aprobado.

Palau del Parlament, 28 de marzo de 2012

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

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització relatiu a les despeses 
de protocol i representació, estudis i dictà-
mens i despeses diverses de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva de l’exercici 
2009 ençà
Tram. 253-00005/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 58454 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevi-
la i Palau, diputada, Dolors Camats Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-
EUiA, Josep Vendrell Gardeñes, diputat d’acord amb el 
que estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-

gui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va ser cre-
ada l’any 2001 per a la prestació dels serveis assisten-
cials, preventius, rehabilitadors i docents al servei de la 
població resident de la Selva Marítima i Alt Maresme i el 
seu àmbit d’influència.

Aquest és un consorci sanitari públic que integra 2 hospi-
tals, 7 àrees bàsiques d’atenció primària, 3 centres socio-
sanitaris i 2 centres rehabilitadors extrahospitalaris, amb 
entitats consorciades o participades del Consorci Sanitari 
de la Selva, l’Hospital Sant Jaume de Calella i la Funda-
ció Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.

Arrel d’una publicació d’àmbit local i la divulgació d’un 
vídeo des de les xarxes socials, ha posat en el punt de 
mira a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, fet 
que s’ha magnificat davant la negativa dels responsables 
municipals de fer pública la justificació de determinades 
partides pressupostaries de la institució publica, infor-
mació sol·licitada per escrit en els diferents ajuntaments 
afectats i fins i tot per algun mitja de comunicació.

La Sindicatura de Comptes és el màxim òrgan de fisca-
lització econòmic i financer del sector públic de Catalu-
nya. Vist l’alt grau de repercussió pública que aquests fets 
han generat i tenint en compte la necessitat de preservar 
la imatge i la credibilitat de les institucions públiques i 
esvair qualsevol dubte sobre la seva gestió i en virtut del 
principi de transparència es fa necessari que la Sindica-
tura hauria d’incorporar en el seu pla de treball de l’any 
2012 la fiscalització de la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de 
Comptes a què procedeixi a l’elaboració d’un informe de 
fiscalització referent a la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva, corresponents als exercicis pressuposta-
ris 2009, 2010 i 2011 que inclogui especialment totes les 
despeses corresponents a les partides pressupostaries de 
protocol i representació, estudis i dictàmens, i despeses 
diverses.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme 
Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.04.2012 al 19.04.2012).

Finiment del termini: 20.04.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.04.2012.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
financeres amb l’Administració general de 
l’Estat
Tram. 300-00146/09

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59226 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 10 i 11 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les relacions 
financeres amb l’Administració General de l’Estat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a la recuperació de la memòria de la Ca-
talunya del 1714
Tram. 300-00147/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 59855 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

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 10 i 11 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques 
necessàries per a la recuperació de la memòria de la Ca-
talunya del 1714?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre la implantació 
del macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 300-00148/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59904 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
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 10 d’abril de 2012.

– Sobre la possible implantació del complex denominat 
Eurovegas a Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

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

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la funció pública
Tram. 300-00149/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 59924 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

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 10 i 11 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació de la funció pública?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política ge-
neral d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 300-00150/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 59925 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

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 10 i 11 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
política general d’equitat en el sistema educatiu, amb mo-
tiu de la denegació de la ILP sobre la sisena hora i la po-
lítica de gestió d’infraestructures escolars?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la transparèn-
cia en l’ús dels recursos públics
Tram. 300-00151/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59949 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 10 i 11 de abril de 2012.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat sobre la transparència en l’ús dels recursos 
públics?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00004/09

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012.

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 Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’embarga-
ment preventiu i el comís dels productes de 
la delinqüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09

Observacions formulades
Reg. 58575 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 181 del regla-
ment del Parlament, presenta les observacions següents 
al Control del principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre l’embargament preventiu i el comís dels pro-
ductes de la delinqüència en la Unió Europea (tram. 295-
00185/09).

Observacions 

La Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre 
l’embargament preventiu i el decomís de productes de 
la delinqüència a la Unió Europea, té la finalitat a grans 
trets de què «todos los Estados miembros deben disponer 
de un sistema eficaz para embargar preventivamente, ad-
ministrar y decomisar los activos de origen delictivo, con 
el respaldo de la estructura institucional y los recursos fi-
nancieros y humanos necesarios. No obstante, aunque el 
decomiso de los activos de origen delictivo está regulado 



10 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

4.45.12. INFORMACIó 37

en las legislaciones nacionales y de la UE, sigue estando 
poco desarrollado e infrautilizado»

«El estudio identificó varios obstáculos al decomiso efec-
tivo, tales como las tradiciones jurídicas antagónicas, que 
se traducen en la falta de un planteamiento común de las 
medidas de decomiso, las dificultades para el asegurami-
ento y la conservación mantenimiento de los activos, la 
falta de recursos y de formación, los escasos contactos 
entre organismos y la falta de estadísticas coherentes y 
comparables.»

La norma comunitària té per objecte ampliar el marc ju-
rídic regulador i per tant comportarà la transposició de la 
norma i la modificació normativa, que és competència de 
les institucions de l’Estat.

L’actual article 367 septies de la Llei d’enjudiciament cri-
minal estableix que «[...] Així mateix, l’autoritat judicial 
pot acordar que, amb les degudes garanties per a la seva 
conservació i mentre es substancia el procediment, l’ob-
jecte del decomís, si és de comerç lícit, pugui ser utilitzat 
provisionalment per l’oficina de recuperació d’actius o, a 
través d’aquesta, per qualsevol altra unitat de la policia 
judicial encarregada de la repressió de la criminalitat or-
ganitzada.

El producte de la realització dels efectes, béns, instru-
ments i guanys a què es refereix aquest apartat es pot as-
signar totalment o parcialment de manera definitiva, en 
els termes i pel procediment que s’estableixin per regla-
ment, a l’oficina de recuperació d’actius i als òrgans del 
Ministeri Fiscal encarregats de la repressió de les activi-
tats de les organitzacions criminals. [...]»

L’esmentada Directiva podrà afectar l’àmbit d’actuació 
de la Direcció General de Modernització de l’Adminis-
tració de Justícia en el moment que es transposi la nor-
ma al nostre ordenament jurídic. El decomís comporta, 
en determinats supòsits, a l’administració pública que té 
atribuïdes les competències en matèria d’Administració 
de justícia, el pagament del manteniment i conservació 
del bé decomissat (cost corresponent al dipòsit d’un vehi-
cle, vaixell...), però totes aquestes qüestions seran objecte 
de regulació, si escau, quan es transposi la norma, de ma-
nera que en el moment que es disposi de l’avantprojecte 
o projecte de llei de desplegament, es podran formular 
esmenes al text regulador proposat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de membres especialistes
Reg. 57897 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi Contreras Mota, president del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya, atesa la Resolució 8/IX del Par-
lament de Catalunya sobre la incorporació de represen-
tants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de 
la Comissió de Polítiques de Joventut, i l’acord de la Co-
missió de Polítiques de Joventut del 4 de maig de 2011, 
d’acord amb l’article 54.3.d del Reglament del Parlament 
sobre la incorporació de representants d’entitats i grups 
vinculats a l’àmbit de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, proposa la substitució del Sr. Benjamí Aguilar i 
Domènech, pel Sr. Sergi Contreras Mota, com a repre-
sentant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
a la Comissió de Polítiques de Joventut.

Barcelona, 21 de març de 2012

Sergi Contreras Mota
President del Consell Nacional de la Joventut  
de Catalunya

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 228/
IX, sobre la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de governs locals i del Pro-
jecte de llei de finançament local
Tram. 290-00217/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
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que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 228/IX amb 
número de tramitació 290-00217/09, sobre la tramitació 
parlamentària del Projecte de llei de governs locals i del 
Projecte de llei de finançament local, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió d’Afers Insti-
tucionals.

Barcelona, 23 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 57844).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes da-
vant la Comissió corresponent, el qual finirà l’11.05.2012, 
a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 247/
IX, sobre la presentació d’un projecte de nou 
codi d’ètica policial
Tram. 290-00236/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 58369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 247/IX (número de trami-
tació 290-00236/09) sobre la presentació d’un projecte 
de nou codi d’ètica policial, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 28 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
58369).

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 
17.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 249/
IX, sobre la creació de l’Oficina de la Víctima 
d’Accidents de Trànsit
Tram. 290-00238/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58368 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00238/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 249/IX, 
sobre la creació de l’Oficina de la Víctima d’Accidents 
de Trànsit.

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 249/IX, sobre la creació de 
l’Oficina de la Víctima d’Accidents de Trànsit (núm. tram. 
290-00238/09), us informo del següent: 

L’oficina de la víctima ja ha estat creada. El Servei d’In-
formació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), 
un servei d’ajuda, orientació i informació a les víctimes 
d’accidents de trànsit i adscrit al Servei Català de trànsit 
(SCT), és una iniciativa pionera que ofereix a les vícti-
mes i els familiars d’un sinistre viari un servei d’ajuda, 
orientació i informació perquè puguin fer els tràmits ne-
cessaris, conèixer els recursos existents, rebre informa-
ció sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i 
rebre suport i atenció psicològica en la recuperació per-
sonal i social davant un accident de trànsit. El SIAVT va 
ser presentat públicament el passat 23 de març de 2012.

La creació del SIAVT dóna compliment a un mandat 
del Govern de la Generalitat de Catalunya inclòs al Pla 
de seguretat viària 2011-2013, concretament el punt 18 
d’aquest Pla.

El SIAVT s’ha creat per donar resposta a la situació de 
gran vulnerabilitat i desorientació en què es poden tro-
bar tant víctimes com afectats per un accident viari i per 
aplanar, d’aquesta manera, el difícil camí que cal recór-
rer després del sinistre i oferir ajuda, informació i orien-
tació objectiva i especialitzada i es posa en marxa com a 
eina fonamental per atendre les víctimes i per acostar les 
polítiques de lluita contra la sinistralitat viària a la soci-
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etat catalana. A més, pretén ser un servei integrador i no 
excloent i, per aquest motiu, s’ha cercat en la seva posada 
en marxa la complicitat de tots els organismes i instituci-
ons implicats de manera directa o indirecta en la segure-
tat viària, entre d’altres, les associacions de víctimes de 
trànsit de Catalunya.

Des de les administracions s’ha de reforçar el reconei-
xement social de les víctimes, atendre i donar respostes 
a aquests col·lectius, a la vegada que ajudar a difondre la 
seva tasca. Per a realitzar aquest propòsit és molt impor-
tant disposar d’un centre de referència, una oficina amb 
informació objectiva que orienti, ajudi i expliqui els drets 
de les víctimes, on les persones s’hi puguin adreçar de 
manera fàcil i clara. Aquesta és una de les funcions del 
SIAVT.

Les associacions de víctimes participen en la distribu-
ció del díptic, donant a conèixer el SIAVT. També són 
membres del grup de treball de seguiment del SIAVT, 
creat expressament, depenent de la Comissió Catalana de 
Trànsit i Seguretat Viària.

La cartera de serveis està organitzada per orientar segons 
la proximitat demanada per la víctima. Així, es posa a 
disposició de l’usuari un telèfon gratuït, el 900 100 268, 
al qual es pot trucar de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i 
de 15 h a 20 h. També es pot consultar el web http: //vic-
timestransit.gencat.cat/index.php?mod=paginas&mem=
home&relmenu=1195 o sol·licitar una entrevista personal 
i inclou orientació de tipus jurídica i legal, psicològica, 
social i sanitària.

Pel que fa a les trucades, cal destacar que es fa una tasca 
de contenció i de derivació als recursos adients i que es 
registraran les dades de la persona sol·licitant i la raó de 
la seva trucada per poder tractar i millorar l’atenció en 
properes comunicacions.

Pel que fa al web, accessible des del web de l’SCT i des 
dels principals cercadors, està dissenyat per obtenir in-
formació sobre el servei i sobre els recursos disponibles 
i per facilitar la informació necessària perquè la persona 
que ho desitgi pugui orientar-se cap als recursos més adi-
ents a les seves necessitats i circumstàncies, així com per 
sol·licitar ajuda presencial o telefònica per orientar-se.

Pel que fa a l’assessorament psicològic, el psicòleg es pot 
desplaçar per dur a terme una entrevista presencial (prè-
via petició telefònica o per internet) que es fa en una de 
les seus territorials de l’SCT, a qualsevol de les oficines 
del RACC (empresa adjudicatària del servei) habilitades 
a diferents comarques de Catalunya o, si és necessari, al 
domicili de la víctima.

Pel que fa a la difusió, l’SCT ha repartit 10.000 díptics 
informatius sobre el SIAVT a través dels diferents serveis 
d’atenció que pot rebre una víctima d’accident de trànsit: 
en els serveis d’atenció immediata en el lloc de l’accident 
per part dels Mossos d’Esquadra, policies locals, bom-
bers o serveis mèdics; en els centres sanitaris; a través de 
les asseguradores dels vehicles implicats en el sinistre; 
mitjançant les entitats que puguin tenir una relació prè-
via amb les víctimes com associacions, autoescoles i ens 
locals i també a través dels serveis territorials de l’SCT.

Així mateix, s’ha engegat una campanya informativa per 
donar a conèixer el nou servei des del dia 24 de març fins 

el diumenge 1 d’abril. La campanya es difondrà a nivell 
radiofònic a través de les principals emissores generalis-
tes (Catalunya Ràdio, RAC1 i SER) i de radiofórmules 
(Cadena 40, Europa FM, RAC 105, Flaix FM, Cadena 
100 i FlaixBac). A més, també s’emetran càpsules infor-
matives a 8TV i a RAC-1.

L’equip de professionals del SIAVT que orienta i dirigeix 
les víctimes cap als recursos adequats està format per 17 
gestors telefònics, un educador social i quatre psicòlegs. 
Aquests professionals treballen sobre una base de da-
des que actualitza i recull els recursos públics i privats 
a l’abast de les víctimes i els afectats. El ventall de re-
cursos que s’han d’activar després d’un sinistre viari per 
guiar els usuaris del servei inclou informació organitza-
da segons el cicle cronogràfic (moment del sinistre, pri-
mers dies després del sinistre i temps posterior), els àm-
bits temàtics (jurídic legal, psicològic, sanitari i social) i 
el cicle vital (orientació legal, assistència social i serveis 
sanitaris).

Barcelona, 28 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 276/
IX, per la qual s’aprova el Compte general de 
la Generalitat de Catalunya corresponent a 
l’any 2008
Tram. 290-00265/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
competent: Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00265/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 276/IX, 
per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a l’any 2008.

Comissió competent: Sindicatura de Comptes

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 276/IX, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent a l’any 2008 (núm. tram. 290-00265/09), us informo 
del següent: 

És voluntat del Govern emprendre una revisió del marc 
legal, de manera que permeti una clara delimitació de 
tot el sector públic dependent de la Generalitat i permeti 
també reflectir tota l’activitat econòmica financera en el 
Compte General de la Generalitat, que du a terme la In-
tervenció General.

Relacionat amb aquest aspecte, la Intervenció General de 
la Generalitat, malgrat que no hi ha obligació normativa, 
presenta la liquidació del pressupost en l’àmbit de les en-
titats amb pressupost administratiu de forma consolida-
da i està treballant per consolidar també els estats finan-
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cers de balanç i compte de pèrdues i guanys. Respecte 
les entitats del sector públic no administratiu, cal tenir 
en compte que hi ha 255 entitats amb participació majo-
ritària de la Generalitat o minoritàries classificades ad-
ministració pública, per les quals malgrat es concilien les 
transferències amb l’Administració de la Generalitat, en 
aquests moments no es disposen dels mitjans per a por-
tar a terme la identificació de les transferències internes 
entre les diverses entitats i consolidar. Amb tot, actual-
ment s’està treballant en la recerca d’un aplicatiu infor-
màtic idoni per portar a terme la tasca de consolidació a 
partir de la informació que proporcionen altres sistemes 
d’informació ja implantats.

Pel que fa a la correcció de les despeses desplaçades, cal 
dir que el Parlament va adoptar el 26 d’octubre de 2011 la 
Resolució 336/IX, sobre l’absorció dels saldos de propos-
tes pendents d’imputació pressupostària en els projectes 
de llei de pressupostos dels exercicis següents, que va ser 
complimentada amb un informe de 28 de desembre de 
2011. Tot i així, cal assenyalar que la llei de pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 preveu, en els seus articles 8 
i 14, el procediment per a la correcció i limitació d’aques-
tes despeses.

Pel que fa als aspectes que tenen a veure amb el Comp-
te General, malgrat que aquest Compte General informa 
dels drets de cobrament dubtós en el romanent de tre-
soreria consolidat, s’ha de dir que aquest no és un do-
cument obligatori, ja que la normativa no obliga a con-
solidar. No obstant això, s’estudiarà incorporar aquesta 
informació en futurs exercicis. D’altra banda, el compte 
general es presenta d’acord amb les normes establertes 
en el Pla general de comptabilitat pública de la Genera-
litat que no són sempre coincidents amb els criteris esta-
blerts pel sistema europeu de comptes nacionals i regio-
nals 1995, que són objecte d’ajustament com per exemple 
la recaptació incerta en els impostos o el criteri de meri-
tació en els fons europeus. Per això no es registren endeu-
taments corresponents a despeses futures no realitzades 
en l’exercici o anteriors.

En relació amb la preocupació mostrada pel Parlament 
de Catalunya pel que fa a la important desviació pressu-
postària que va registrar el dèficit de l’Administració ge-
neral de la Generalitat durant l’exercici 2008, motiu pel 
qual instava el Govern a posar els mitjans per evitar i 
corregir aquestes importants desviacions pressupostàri-
es, a continuació es dóna compte de les actuacions dutes 
a terme d’acord amb al Pla de Govern 2011-2014. Aquest 
document posa de manifest el conjunt d’actuacions des-
envolupades, entre les que es destaquem aquelles ten-
dents a evitar desviacions pressupostàries.

El Govern s’ha compromès a reequilibrar els comptes 
públics. Els principis que guien la seva actuació són els 
d’austeritat i credibilitat.

En aquest sentit com a primera mesura s’ha fixat l’ob-
jectiu de reduir progressivament el dèficit públic des del 
4,22% del PIB assolit l’any 2010 fins al 2,66% del PIB el 
2011 (a novembre de 2011 el dèficit era d’1,8 sense comp-
tar el deute de 759 MEUR) resultant de la manca de li-
quidació corresponent a l’aplicació de la DA3 de l’Estatut 
amb l’exercici 2008 tendint a un dèficit de l’1% al termini 
de la legislatura, al 2014, per poder donar compliment a 

l’establert pel Pacte d’estabilitat i creixement de la Unió 
Europea.

També cal dir que en el mes d’octubre del 2011 es va pre-
sentar al Ministeri d’Economia i Hisenda el Pla econò-
mic i financer de reequilibri 2012–2014 amb un escenari 
de dèficit de l’1,3% del PIB per al 2012; de l’1,1% per al 
2013 i de l’1% per al 2014, tal i com va establir el Consell 
de Política Fiscal i Financera de juliol de 2011.

A més, en concordança amb la darrera reforma consti-
tucional el Parlament ha admès a tràmit el projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària en què es fixa el 0,14% del 
PIB el dèficit màxim permès l’any 2018. Amb aquesta 
normativa, el Govern es compromet amb el principi d’es-
tabilitat pressupostària exigit per la Unió Europea, i el 
protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèfi-
cit excessiu, s’obre a revisar el límit de dèficit en casos 
excepcionals –catàstrofes naturals i recessions econò-
miques–, i preveu destinar els excedents econòmics a un 
fons de reserva.

El Govern té també com a prioritat la reestructuració del 
seu sector públic. Des de l’inici de la legislatura s’han re-
duït els departaments de 15 a 12, així com s’han reduït 88 
assessors (40%). D’altra banda s’ha procedit a reduir en 
64 les entitats del sector públic.

Des del Departament d’Economia i Coneixement s’ha 
ajustat l’organigrama i les funcions per tal de donar més 
força a la racionalització de la despesa amb les Direcci-
ons Generals: DG de Planificació i seguiment d’Inver-
sions estratègiques i la DG de Seguiment i avaluació de 
Polítiques d’estabilitat i creixement)

Per a l’any 2011 l’objectiu d’ajust de la despesa no finan-
cera del departaments ha estat en general del 10,5% amb 
caràcter no lineal respecte de 2010.

Quant als ingressos, algunes actuacions destacades són 
l’increment del 8,5% de la taxa per l’aigua, l’increment de 
les taxes universitàries per al curs 2011-2012, la reduc-
ció de l’impost de successions per tal d’evitar els efectes 
de la competència fiscal i la fugida de capitals a d’altres 
territoris on hi ha l’exempció, l’increment dels ingressos 
percebuts a partir del model de finançament autonòmic 
pactat el 2010, i la venda d’alguns immobles del Patrimo-
ni de la Generalitat.

Quant a despeses de personal, s’han aplicat mesures de 
racionalització i optimització en l’àrea dels recursos hu-
mans del tot el sector públic de la Generalitat. En concret 
no s’han realitzat noves contractacions per a cobrir jubi-
lacions (a excepció de Sanitat i Ensenyament on la taxa 
de reposició és del 50%), i s’ha reduït al màxim les subs-
titucions per vacances.

Amb els nous Decrets d’estructura s’ha reduït el nombre 
d’alts càrrecs i personal eventual, així com del personal di-
rectiu d’empreses públiques i consorcis i altres ens públics.

No s’han incrementat les remuneracions dels empleats 
públics, personal laboral i directiu i alts càrrecs, addi-
cionalment els alts càrrecs i directius de la Generalitat 
han renunciat a la paga extra de Nadal de l’exercici 2011 
i 2012. S’ha suprimit l’aportació al Pla de pensions i s’ha 
reduït al 50% el FAS.
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L’any 2012, es proposen noves mesures d’estalvi com 
queda palès en la proposta de Pressupost 2012 que es va 
presentar el 20 de desembre de 2011 al Parlament.

En aquests moments el Parlament de Catalunya ha apro-
vat ja els pressupostos per al 2012, i està pendent d’apro-
vació al ple de la Llei de mesures. És previst un objectiu 
de dèficit per al 2012 de l’1,3%, i la reducció global de la 
despesa del –0,7%. Per departaments (excloses les secci-
ons pressupostàries d’òrgans superiors, fons no departa-
mentals i deute) la reducció de despesa és del 3,8%.

La Memòria explicativa que acompanya als pressupos-
tos de la Generalitat compta amb un apartat específic on 
s’explica el pressupost consolidat del sector Administra-
ció pública de la Generalitat on s’especifica quin és el 
compte financer i, per tant el dèficit previst segons els cri-
teris del Sistema europeu dels comptes nacionals i regio-
nals 1995, ajustant-se així a la normativa europea.

La Intervenció general de la Generalitat de Catalunya en-
via a la IGAE la informació en forma de formularis es-
tandaritzats per les comunitats autònomes i els comptes 
anuals de les empreses públiques, perquè aquesta pugui 
calcular el dèficit, tant de la Generalitat com de les em-
preses públiques.

Totes les empreses públiques elaboren els seus comp-
tes anuals d’acord amb el pla comptable que els hi és 
d’aplicació que és el que estableix la legislació. A par-
tir d’aquesta informació la Intervenció general de la Ge-
neralitat de Catalunya extreu la informació necessària i 
prepara els formularis per enviar a la IGAE i calcular el 
resultat no financer segons criteris SEC95. Aquesta in-
formació no la preparen les empreses públiques individu-
alment, i no forma part de la documentació a què estan 
obligades legalment.

Barcelona, 21 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 298/
IX, sobre el suport al manteniment de l’acti-
vitat productiva de l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00287/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58202 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00287/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 298/IX, 
sobre el suport al manteniment de l’activitat productiva 
de l’empresa Cacaolat.

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 les Resolucions: 298/IX, 299/IX i 300/

IX, sobre l’empresa Cacaolat (núm. tram. 290-00287/09, 
290-00288/09 i 290-00289/09), us informo del següent: 

Des del moment en que l’empresa Cacaolat va presentar 
concurs de creditors voluntari, la capacitat d’intervenció 
de l’Administració Pública és limitada, ja que les decisi-
ons, especialment quant a la continuïtat de l’empresa de-
penen del jutge i dels administradors concursals.

Tanmateix, des del mateix inici del procediment judicial, 
el Govern, ha anat mantenint contactes de forma conti-
nuada amb el jutge que porta el cas i els administradors 
concursals per tal d’assegurar una sortida al cas que ga-
rantís la continuïtat de l’activitat industrial. Així, el Go-
vern, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, ha 
col·laborat activament amb el jutge i els administradors 
concursals en la recerca de potencials inversors i en el 
disseny d’un procés que permetés que l’empresa disposés 
de liquiditat, i per tant es mantingués operativa, mentre 
es duia a terme la venda de la unitat productiva.

El procediment ja ha conclòs i de forma satisfactòria 
amb la formalització de la venda de la unitat producti-
va de Cacaolat. El jutge que ha portat el cas l’ha adjudi-
cada a l’oferta presentada per l’aliança de les companyi-
es Damm, Cobega i Victory Corporate, que mantindran 
l’ocupació i la producció a les plantes de Cacaolat i, més 
endavant a la planta que es preveu construir a l’empla-
çament de l’antiga fàbrica de Damm a Santa Coloma de 
Gramenet.

Tot i que les a que qualsevol decisió en relació al procedi-
ment concursal recau en el jutge i els administradors con-
cursals, el seguiment de la situació i la tasca de mediació 
que ha exercit el Govern ha estat decisiva en moments 
especialment crítics com la petició d’acumulació del con-
curs al de Clesa, que es tramita a Madrid i en l’últim in-
tent per part dels propietaris de l’immoble de Poblenou 
d’anul·lació de la venda de la unitat productiva.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 299/
IX, sobre el garantiment de la continuïtat de 
l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00288/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58202 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

N. de la R.: Aquest informe ha estat presentat conjun-
tament amb l’informe relatiu al compliment NT 290-
00287/09.
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Control del compliment de la Resolució 300/
IX, sobre el garantiment de la continuïtat de 
l’empresa Cacaolat
Tram. 290-00289/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58202 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

N. de la R.: Aquest informe ha estat presentat conjun-
tament amb l’informe relatiu al compliment NT 290-
00287/09.

Control del compliment de la Resolució 338/
IX, sobre les competències de la Generalitat 
en matèria de caixes d’estalvi
Tram. 290-00327/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58231 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00327/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 338/IX, 
sobre les competències de la Generalitat en matèria de 
caixes d’estalvi.

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

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 338/IX, sobre les competènci-
es de la Generalitat en matèria de caixes d’estalvi (núm. 
tram. 290-00327/09), us informo del següent: 

Us envio, en document adjunt, l’informe elaborat per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, en què es dóna compte de les competències de la 
Generalitat en matèria de caixes d’estalvi, de les accions 
dutes a terme i de diverses consideracions atesos els dar-
rers canvis normatius que s’han produït recentment, en 
relació amb l’esmentada resolució.

Barcelona, 21 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Control del compliment de la Resolució 339/
IX, sobre la nova regulació de les caixes 
d’estalvi
Tram. 290-00328/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58230 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00328/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 339/IX, 
sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi.

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

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 339/IX, sobre la nova regula-
ció de les caixes d’estalvi (núm. tram. 290-00328/09), us 
informo del següent: 

Us envio, en document adjunt, l’informe elaborat per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, en què es dóna compte de les competències de la 
Generalitat en matèria de caixes d’estalvi, de les accions 
dutes a terme i de diverses consideracions atesos els dar-
rers canvis normatius que s’han produït recentment, en 
relació amb l’esmentada resolució.

Barcelona, 21 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 40/IX, 
sobre la política cultural
Tram. 390-00040/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 58640 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00040/09

Sobre: Control compliment de la Moció 40/IX, sobre la 
política cultural

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
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ment a la Moció 40/IX, sobre la política cultural (núm. 
de tram. 390-00040/09), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat 1a), el Departament de Cultura 
està treballant en l’elaboració del Pla estratègic per la cul-
tura. Aquest Pla, que compta amb la participació activa 
dels actors i els agents del sector cultural, és un procés 
obert que a mesura que es va realitzant s’ha anat ampli-
at el seu programa de treball amb la voluntat d’aconse-
guir un document més participat i que reculli de forma 
més exhaustiva les propostes proposades en el marc de 
les trobades sectorials.

Quant a l’apartat 1b), el 31 d’octubre de 2011 es va trame-
tre als grups parlamentaris una proposta de metodologia 
de continguts i de calendari del procés que ha de conduir 
a l’Acord nacional per la cultura.

Pel que fa a l’apartat 1c), el Conseller de Cultura, el 23 de 
novembre de 2011, va comparèixer davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per substanciar, entre d’altres, la ses-
sió informativa relativa a la reorganització de l’estructura 
cultural pública.

Barcelona, 30 de març de 2012

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 78/IX, 
sobre les mesures contra la violència mas-
clista i les polítiques d’igualtat
Tram. 390-00078/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012

Control del compliment de la Moció 79/IX, 
sobre la seguretat al món rural
Tram. 390-00079/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012

Control del compliment de la Moció 80/IX, 
sobre el garantiment dels drets lingüístics 
dels consumidors catalans
Tram. 390-00080/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012

Control del compliment de la Moció 81/IX, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00081/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.04.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justí-
cia sobre la situació dels funcionaris públics 
dels serveis penitenciaris, especialment del 
personal interí que desenvolupa tasques de 
rehabilitació
Tram. 354-00169/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Agnès Pardell Veà, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 57369).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 
30.03.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les relacions del Govern amb el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya
Tram. 354-00170/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 57793).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
28.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau
Tram. 354-00171/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57820).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
28.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la conside-
ració de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarrago-
na, i altres centres amb projectes pedagò-
gics innovadors com a «escoles de rojos»
Tram. 354-00174/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Font i Cardona, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 58385).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 28.03.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat) davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el dipòsit de residus situat en 
una antiga fàbrica química
Tram. 356-00578/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(reg. 56787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma contra el Cementi-
ri Químic a Santa Coloma de Cervelló davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què informi sobre el dipòsit de residus situat 
en una antiga fàbrica química
Tram. 356-00579/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(reg. 56787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana de Residus 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informi sobre el dipòsit de residus 
situat en una antiga fàbrica química de San-
ta Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 356-00580/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(reg. 56787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Sodepau davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 356-00582/09

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 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bo-
ada Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pe-
re Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Alfons López i Tena, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 57356).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del CIEMEN davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 356-00583/09

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 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bo-
ada Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pe-
re Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana de Catalunya, Alfons López i Tena, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 57356).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Patronat del Museu d’Art Nacional de 
Catalunya i del director general d’aquest 
museu davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua perquè informin sobre el projecte de fu-
tur del museu
Tram. 356-00585/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del 
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Pe-
re Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Antoni Strubell i Trueta, del Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 57402).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut Català del Sòl davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la 
situació patrimonial i financera i el programa 
d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00607/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57633).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui els resultats del Pla de xoc de l’habi-
tatge
Tram. 356-00608/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 57644).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui els criteris, els objectius i les prioritats 
d’acció d’Ofideute i les polítiques de medi-
ació pública per a resoldre la situació dels 
afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00609/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 57645).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 30.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Ba-
gó i Agulló, president del Grup Serhs, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les relacions del seu grup empresarial amb 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 356-00610/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 57778).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i 
Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort 
i Bardolet, membres de la Fundació Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de l’hospital 
perquè informin sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00611/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 57819).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del PEN Català davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua perquè informi so-
bre la seva intenció de denunciar els atacs 
a la llengua catalana davant la Comissió de 
Drets Humans de les Nacions Unides
Tram. 356-00612/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Alfons López i Tena, juntament amb un altre 
diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58357).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 28.03.2012.

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 l’execució de la Resolució 671/VIII, so-
bre el món agrari
Tram. 355-00079/09

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. 41504).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.01.2012.



10 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 290

4.53.15. INFORMACIó 47

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 posicionament davant la política 
pesquera comuna
Tram. 355-00092/09

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. 47569).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.02.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les funcions i els objectius 
de l’Institut Català d’Energia i les actuaci-
ons que executa per a aplicar el Pla d’estalvi 
i eficiència energètica als edificis i equipa-
ments de la Generalitat 2011-2014
Tram. 355-00109/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació (reg. 58201).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.03.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb el síndic de greuges per a pre-
sentar l’informe específic sobre la situació 
de la infància a Catalunya
Tram. 359-00014/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Síndic de Greuges, del Institució del Síndic de 
Greuges (reg. 35262).

Comissió competent: Comissió de la Infància.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.04.2012.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 29

Convocada per al dia 10 d’abril

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

10 d’abril de 2012

16.00 h

Saló de sessions

Ordre del diA

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 10 d’abril, a les 16.00 h.)

2. Liquidació del pressupost del Parlament corresponent 
al 2011. Tram. 232-00004/09. Mesa ampliada. Liquida-
ció del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

3. Procediment per a designar una terna per al nomena-
ment d’un magistrat o magistrada del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya. Tram. 284-00048/08. Grups 
parlamentaris. Designació.

4. Interpel·lació al Govern sobre les relacions finance-
res amb l’Administració general de l’Estat. Tram. 300-
00146/09. Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la implantació del ma-
crocomplex de lleure Eurovegas. Tram. 300-00148/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la re-
cuperació de la memòria de la Catalunya del 1714. Tram. 
300-00147/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció 
pública. Tram. 300-00149/09. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d’ai-
gua i sanejament. Tram. 300-00141/09. Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la política general 
d’equitat en el sistema educatiu. Tram. 300-00150/09. 
Grup Parlamentari Socialista. 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. Substanci-
ació.
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11. Interpel·lació al Govern sobre la transparència en l’ús 
dels recursos públics. Tram. 300-00151/09. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les decisions del Govern de l’Estat en matèria de tele-
comunicacions i sectors regulats. Tram. 302-00125/09. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment de la defensa dels consumidors en situació 
de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge. Tram. 
302-00126/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Sessió plenària núm. 30

Convocada per al dia 11 d’abril

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

11 d’abril de 2012

16.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica 
i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la quali-
tat dels serveis públics. Tram. 255-00004/09. Grup Par-
lamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia i Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanciació.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 334-00059/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 58642 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

A la Mesa del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de 
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya a 31 de desembre de 2011, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeuta-
ment previst en l’article 21.4 de la mateixa Llei, per al seu 
lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 29 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 334-00060/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 58642 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 03.04.2012

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es repro-
dueix en l’expedient amb NT 334-00059/09.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Estudi del Síndic de Greuges relatiu al pa-
gament amb bonificació de les sancions que 
estableix la Llei de l’Estat 18/2009, per la 
qual es modifica el text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de mo-
tor i seguretat viària
Tram. 337-00025/09

Presentació
Síndic de Greuges
Reg. 58225 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

A la presidenta del Parlament

Senyora,

La regulació normativa que en l’actualitat existeix amb 
relació al pagament amb bonificació en matèria de san-
cions de trànsit ve determinada pel nou redactat de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modi-
fica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Re-
ial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionadora; respecte de l’anterior Llei 17/2005, de 19 
de juliol, per la qual es regula el permís i la llicència de 
conducció per punts i es modifica el text articulat de la 
Llei de trànsit.

En concret, la nova Llei estableix que un cop la persona 
sancionada efectua el pagament de la multa, amb la re-
ducció del 50%, finalitza la via administrativa, sense ne-
cessitat que l’Administració hagi de dictar resolució ex-
pressa, i només amb la possibilitat de poder impugnar 
la sanció davant l’ordre jurisdiccional contenciós admi-
nistratiu.

Per tant, amb aquesta modificació ens trobem davant 
d’una norma que limita encara més els drets de les per-
sones afectades, respecte de l’anterior regulació, la qual 
oferia la possibilitat d’interposar els recursos correspo-
nents, en via administrativa, un cop efectuat el pagament 
anticipat amb reducció.

D’ençà de l’entrada en vigor de la Llei 18/2009, de 23 de 
novembre, hem rebut moltes queixes dels ciutadans, els 
quals consideren vulnerat el seu dret de defensa, atès que 
l’única possibilitat que tenen és acudir a la via judicial, la 
qual cosa no està a l’abast de tothom per la despesa eco-
nòmica que comporta, i també per la possible demora a 
obtenir una resolució judicial.

Aquesta és la raó per la qual es va obrir una actuació 
d’ofici per estudiar les conseqüències jurídiques que 
comporta la modificació normativa operada per la no-
va Llei de trànsit, amb relació al pagament amb boni-
ficació.

Per aquest motiu, i atès que l’article 4.h) de la Llei 
24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, es-
tableix que el Síndic pot suggerir o recomanar, com a re-
sultat d’un procés d’investigació, la modificació d’aque-

lles normes vigents l’aplicació de les quals consideri que 
pot conduir a un resultat injust o a un perjudici inneces-
sari, us trasllado l’estudi efectuat sobre el pagament amb 
bonificació de les sancions previstes a la Llei 18/2009, de 
23 de novembre, per si considereu oportú impulsar una 
possible modificació normativa, d’acord amb les previsi-
ons de l’article 154 del Reglament del Parlament.

Tot agraint la vostra col·laboració i a l’espera de les vos-
tres notícies, us saludo molt cordialment.

Barcelona, 23 de març de 2012

Rafael Ribó
Síndic

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

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a designar sis membres i el 
president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00002/09 i 286-00003/09

Acta de la presa de possessió del càrrec

Al Palau del Parlament, el dia 30 de març de 2012, a les 
onze del matí i un minut, davant la presidenta del Parla-
ment, Núria de Gispert i Català, i en presència de mem-
bres de la Mesa del Parlament, de portaveus i diputats 
dels grups parlamentaris, de membres de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del secretari general del Depar-
tament de la Presidència, del secretari de Comunica-
ció, del director general de Comunicació, de la directo-
ra de Televisió de Catalunya, del director de Catalunya 
Ràdio, del president i de membres del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, d’exmembres del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, de membres del Consell Assessor de Continguts i 
de Programació i de representants d’altres institucions, 
han pres possessió del càrrec de membres del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals Xavier Guitart i Domènech, Núria Llorach 
i Boladeras, Antoni Pemán Vicastillo, Armand Querol 
Gasulla i Josep Vilar Grèbol, i ha pres possessió del 
càrrec de president del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals Brauli Duart i 
Llinares.

La secretària general ha llegit les resolucions del Ple del 
Parlament per les quals es designen els membres i el pre-
sident del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. La presidenta del Parlament els 
ha lliurat la credencial que n’acredita el nomenament. El 
secretari general del Departament de la Presidència i el 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals han adreçat unes paraules 
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als assistents. La presidenta del Parlament ha clos l’ac-
te adreçant-se a les persones que han pres possessió del 
càrrec i desitjant-los una tasca plena d’encerts al servei 
de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart de dotze del matí i sis minuts.

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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	Tram. 250-01023/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla d’electrificació rural de Catalunya del 2012
	Tram. 250-01028/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la constitució del Consell Català de l’Empresa
	Tram. 250-01031/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01034/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental
	Tram. 250-01035/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
	Tram. 250-01036/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Institut Serra de Miramar, de Valls
	Tram. 250-01037/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll
	Tram. 250-01038/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les inversions en les estacions de Renfe de Tarragona i Reus
	Tram. 250-01039/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
	Tram. 250-01040/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el nou emplaçament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 250-01041/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el ple funcionament de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona
	Tram. 250-01042/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la revisió de la classificació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la reassignació de gènere i les modificacions legals per a combatre la transfòbia
	Tram. 250-01043/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de racionalització dels serveis externalitzats dels centres penitenciaris
	Tram. 250-01044/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la jornada i del salari complets dels treballadors interins de l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris a partir del gener del 2013
	Tram. 250-01045/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà
	Tram. 250-01046/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges públics
	Tram. 250-01047/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment de la doble adscripció de l’Escola Miquel Martí i Pol, de Sabadell, a l’Institut Escola Industrial i a l’Institut Pau Vila
	Tram. 250-01048/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la substitució i l’ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
	Tram. 250-01049/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a assolir una oferta de formació professional vinculada al sector nàutic i reduir la desocupació juvenil del barri de la Barceloneta
	Tram. 250-01050/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a l’Associació de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de fam que està fent en defensa de la llengua catalana
	Tram. 250-01051/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de velocitat de secció transversal del tipus trapezoïdal
	Tram. 250-01052/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
	Tram. 250-01053/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les inversions per a modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la correspondència amb la línia 4 de rodalia
	Tram. 250-01054/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
	Tram. 250-01055/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
	Tram. 250-01056/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
	Tram. 250-01057/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implementació del cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
	Tram. 250-01058/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conservació de la capacitat d’obrar de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i el manteniment de la seu i la plantilla a Barcelona
	Tram. 250-01059/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
	Tram. 250-01060/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre l’especialitat de protecció civil i emergències
	Tram. 250-01061/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
	Tram. 250-01062/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la redacció dels documents de l’Administració i de les empreses en format de lectura fàcil
	Tram. 250-01063/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació de la Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Família, relativa al coneixement lingüístic
	Tram. 250-01064/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
	Tram. 250-01065/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
	Tram. 250-01066/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial
	Tram. 250-01067/09
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 30/2011, referent a inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012, i 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010
	Tram. 256-00023/09 i 256-00024/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.10.63.	Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a les despeses de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de l’ex
	Tram. 253-00005/09
	Presentació

	Termini de presentació d’esmenes


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les relacions financeres amb l’Administració general de l’Estat
	Tram. 300-00146/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714
	Tram. 300-00147/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas
	Tram. 300-00148/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública
	Tram. 300-00149/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política general d’equitat en el sistema educatiu
	Tram. 300-00150/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la transparència en l’ús dels recursos públics
	Tram. 300-00151/09
	Presentació



	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
	Tram. 360-00004/09
	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 sobre l’embargament preventiu i el comís dels productes de la delinqüència en la Unió Europea
	Tram. 295-00185/09
	Observacions formulades




	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/09
	Substitució de membres especialistes



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 228/IX, sobre la tramitació parlamentària del Projecte de llei de governs locals i del Projecte de llei de finançament local
	Tram. 290-00217/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 247/IX, sobre la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica policial
	Tram. 290-00236/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 249/IX, sobre la creació de l’Oficina de la Víctima d’Accidents de Trànsit
	Tram. 290-00238/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 276/IX, per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2008
	Tram. 290-00265/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 298/IX, sobre el suport al manteniment de l’activitat productiva de l’empresa Cacaolat
	Tram. 290-00287/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 299/IX, sobre el garantiment de la continuïtat de l’empresa Cacaolat
	Tram. 290-00288/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 300/IX, sobre el garantiment de la continuïtat de l’empresa Cacaolat
	Tram. 290-00289/09
	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
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 339/IX, sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi
	Tram. 290-00328/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 40/IX, sobre la política cultural
	Tram. 390-00040/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 78/IX, sobre les mesures contra la violència masclista i les polítiques d’igualtat
	Tram. 390-00078/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 79/IX, sobre la seguretat al món rural
	Tram. 390-00079/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 80/IX, sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans
	Tram. 390-00080/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 81/IX, sobre la política energètica
	Tram. 390-00081/09
	Designació de la Comissió competent



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
	Tram. 354-00169/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Govern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
	Tram. 354-00170/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 354-00171/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la consideració de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona, i altres centres amb projectes pedagògics innovadors com a .escoles de rojos.
	Tram. 354-00174/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química
	Tram. 356-00578/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma contra el Cementiri Químic a Santa Coloma de Cervelló davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química
	Tram. 356-00579/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Residus davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 356-00580/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia
	Tram. 356-00582/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia
	Tram. 356-00583/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Patronat del Museu d’Art Nacional de Catalunya i del director general d’aquest museu davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informin sobre el projecte de futur del museu
	Tram. 356-00585/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació patrimonial i financera i el programa d’actuació de l’entitat
	Tram. 356-00607/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats del Pla de xoc de l’habitatge
	Tram. 356-00608/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la
	Tram. 356-00609/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Bagó i Agulló, president del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les relacions del seu grup empresarial amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
	Tram. 356-00610/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una representació del comitè d’empresa de l’hospital perquè informin sobre la situació d
	Tram. 356-00611/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del PEN Català davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la seva intenció de denunciar els atacs a la llengua catalana davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides
	Tram. 356-00612/09
	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 l’execució de la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari
	Tram. 355-00079/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	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 posicionament davant la política pesquera comuna
	Tram. 355-00092/09
	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 funcions i els objectius de l’Institut Català d’Energia i les actuacions que executa per a aplicar el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis
	Tram. 355-00109/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el síndic de greuges per a presentar l’informe específic sobre la situació de la infància a Catalunya
	Tram. 359-00014/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 29
	Convocada per al dia 10 d’abril

	Sessió plenària núm. 30
	Convocada per al dia 11 d’abril


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 334-00059/09
	Presentació


	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 334-00060/09
	Presentació



	4.70.10.	Altres comunicacions
	Estudi del Síndic de Greuges relatiu al pagament amb bonificació de les sancions que estableix la Llei de l’Estat 18/2009, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
	Tram. 337-00025/09
	Presentació



	4.95.	Altres informacions
	Procediment per a designar sis membres i el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 286-00002/09 i 286-00003/09
	Acta de la presa de possessió del càrrec







