
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 IX legislatura Número 311

 Quart període 7 de maig de 2012

S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 530/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la presentació del calendari d’execució de la segona fa-
se de la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09
Adopció p. 9

Resolució 531/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el desenvolupament del projecte de l’eix Transversal Ferrovi-
ari i la connexió d’aquest eix amb el port de Barcelona
Tram. 250-00713/09
Adopció p. 9

Resolució 532/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la canalització de les aigües del torrent del Lluc, al Ven-
drell
Tram. 250-00768/09
Adopció p. 9

Resolució 533/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la informació als clients relativa a la nova tarifa social del 
cànon de l’aigua
Tram. 250-00771/09
Adopció p. 10

Resolució 534/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’execució de la integració urbana de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova 
del Camí
Tram. 250-00774/09
Adopció p. 10

Resolució 535/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la qualitat del servei de transport de 
viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00775/09
Adopció p. 10

Resolució 536/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la incorporació d’una persona en representació dels ajunta-
ments de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Santa 
Margarida de Montbui i la Torre de Claramunt en la Taula Es-
tratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 250-00776/09
Adopció p. 11

Resolució 537/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la represa dels treballs de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Sant Feliu de Llobregat i el Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00778/09
Adopció p. 11

Resolució 538/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte d’ampliació del port de Coma-ruga i sobre la 
difusió turística de la reserva natural de pesca de la Masia 
Blanca
Tram. 250-00783/09
Adopció p. 11

Resolució 539/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte d’ampliació de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09
Adopció p. 12

Resolució 540/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la declaració de parc natural de les capçaleres del Ter 
i el Freser
Tram. 250-00785/09
Adopció p. 12

Resolució 541/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de 
Sabadell
Tram. 250-00792/09
Adopció p. 12

Resolució 542/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per al finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària en aquest municipi i sobre el finançament 
i la licitació d’aquestes obres per part del Govern de l’Estat
Tram. 250-00799/09
Adopció p. 13

Resolució 543/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls del Pla zonal per tal que s’analitzi la inclusió del 
vial d’accés a Castellnou de Bages en la xarxa de carreteres 
locals
Tram. 250-00800/09
Adopció p. 13

Resolució 544/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’un grup de treball per a estudiar l’optimització, el 
millorament i la utilització del servei d’autobús nocturn entre Vi-
lafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09
Adopció p. 13

Resolució 545/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment del servei d’autobús nocturn entre Sant 
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès i sobre l’ampliació 
de la ruta
Tram. 250-00814/09
Adopció p. 14

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual se simplifica el trasllat dins del mercat únic de 
vehicles de motor matriculats en un altre estat membre
Tram. 295-00196/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 223/2009, relatiu 
a l’estadística europea
Tram. 295-00197/09
Coneixement de la proposta p. 14
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya
Tram. 250-00754/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el rebuig a la implan-
tació d’un peatge com a mesura de finançament de la cons-
trucció de la ronda nord de Figueres
Tram. 250-00825/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Ba-
laguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels 
horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a 
Barcelona
Tram. 250-00860/09
Decaïment p. 15

Proposta de resolució sobre la publicació del pres-
supost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a 
Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas 
Sands Corporation
Tram. 250-00950/09
Retirada p. 15

2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, del 10 
de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral
Tram. 212-00002/09
Caducitat del procediment parlamentari p. 15

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 16
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 17
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 18
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00081/09
Presentació p. 19

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00082/09
Presentació p. 28

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de 

l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la convocatò-
ria d’un concurs públic per a designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 30

Proposta de resolució sobre la senyalització de la 
sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la inclusió de la ti tu-
lació en criminologia en la convocatòria de places dels de-
partaments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP 
Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la preservació del Parc 
Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el funcionament de la 
Taula de Preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i distribució 
de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre els ajuts agroambien-
tals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
Tram. 250-01080/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector 
de l’olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la se-
quera
Tram. 250-01081/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
Tram. 250-01082/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-01083/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis 
policials en les competicions esportives que transcorren per 
vies interurbanes
Tram. 250-01085/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32



7 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 311

SUMARI 3

Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de 
la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra 
d’Ebre
Tram. 250-01086/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el tancament esglao-
nat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, 
el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica 
per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució de suport a la plataforma 
contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sot-
soficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs 
de treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la re-
activació econòmica del Pallars Jussà
Tram. 250-01088/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la descontaminació 
del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la reducció dels recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’au-
toocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la difusió de la infor-
mació relativa als ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Va-
llirana de la carretera N-340
Tram. 250-01092/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la implantació de la se-
nyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix 
Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catà-
leg general del patrimoni per a la preservació dels recursos 
naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials 
del Llobregat
Tram. 250-01094/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
planta de Piaggio a Martorelles i de la marca Derbi i sobre 
les mesures de defensa i impuls del sector de la motocicleta
Tram. 250-01095/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau, i la seva catalogació com a 
bé de domini públic
Tram. 250-01096/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la seva adscripció als òrgans 
gestors del Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01097/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01099/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’autorització als alum-
nes de batxillerat de la Torre de Claramunt per a usar el ser-
vei de transport escolar dels alumnes d’educació secundà-
ria obligatòria
Tram. 250-01100/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüís-
tica del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
Tram. 250-01101/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
integral de millorament de la senyalització dels trams en 
obres de l’eix Transversal
Tram. 250-01102/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució de suport a les actuacions 
per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del 
judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
Tram. 250-01104/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la defensa davant del 
Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels 
plans, els programes i les mesures de suport als desocupats
Tram. 250-01106/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans 
específics per a les zones rurals afectades per l’increment 
de robatoris i la presentació dels resultats del Programa 
operatiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
Tram. 250-01109/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el garantiment de les 
compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’auto-
pista AP-7 del Baix Penedès
Tram. 250-01111/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’alliberament del pe-
atge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i 
la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la car-
retera C-16
Tram. 250-01112/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37
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Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la remodelació de la 
carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la inclusió del rei i la 
casa reial en les institucions que ha de regular el Projecte de 
llei de l’Estat de la transparència, l’accés a la informació pú-
blica i el bon govern
Tram. 250-01116/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre les actuacions poli-
cials davant de protestes pacífiques per a evitar desnona-
ments
Tram. 250-01118/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’exe-
cució del Pla especial de la central de biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’assumpció del cost 
de l’enderrocament de l’edifici de l’antiga seu social del Club 
Nàutic de Mataró
Tram. 250-01120/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el finançament amb 
fons Feder del projecte d’execució de diverses obres de re-
urbanització del centre de Mataró
Tram. 250-01121/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris de les comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’impuls i el foment del 
turisme a l’Anoia i les mesures per a finançar-lo
Tram. 250-01123/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la reparació de les de-
ficiències de la via d’accés a l’autopista AP-7 des de Sant 
Sadurní d’Anoia i la remodelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la petició al Govern 
de l’Estat de l’execució del projecte ferroviari «Tercer fil» de 
Tarragona
Tram. 250-01125/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la creació d’un im-
post sobre les grans transaccions financeres entre els estats 
membres de la Unió Europea
Tram. 250-01126/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons de 
suport a la reindustrialització dels estats de la Unió Europea 
amb més atur
Tram. 250-01127/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la coordinació de les 
polítiques econòmiques de la Unió Europea i la creació d’un 
govern europeu
Tram. 250-01128/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’harmonització de fi-
gures impositives amb factors de correcció segons el pro-
ducte interior brut i la renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la proposta Rocard
Tram. 250-01130/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació del Fons eu-
ropeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’es-
tabilitat
Tram. 250-01131/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la despesa en projec-
tes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’In-
versions
Tram. 250-01132/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un con-
sells d’experts per a la reactivació econòmica, els canvis fis-
cals i el manteniment dels serveis públics
Tram. 250-01133/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la creació d’una agèn-
cia europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la creació d’una au-
toritat comuna del Tresor europeu per a gestionar el deute 
mutualitzat
Tram. 250-01135/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el garantiment dels pa-
gaments per a continuar la construcció d’una escola de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 250-01137/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
projectades per a completar el camí de ronda de Lloret de 
Mar
Tram. 250-01138/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
Tram. 250-01139/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre les causes de l’increment de la mortalitat a la xar-
xa viària i l’execució de les obres pendents a les carreteres 
N-II i C-25
Tram. 250-01140/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment de delic-
tes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de 
Ponent
Tram. 250-01141/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la manca de col-
laboració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de 
Greuges
Tram. 250-01142/09
Presentació p. 54
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Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la presentació del de-
cret de venda directa
Tram. 250-01144/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el compliment dels cri-
teris marcats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb relació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
connexions i les activitats de Militia i sobre l’eradicació de 
les seves pràctiques delictives
Tram. 250-01146/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la revocació de l’ator-
gament a Dipòsits Controlats de Catalunya, SL, de l’autorit-
zació ambiental per a instal·lar un dipòsit controlat de resi-
dus no perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució de rebuig de les maniobres 
de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, i la presentació d’un recurs d’-
inconstitucionalitat
Tram. 250-01150/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un proce-
diment negociat amb relació al Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 250-01151/09
Presentació p. 60
Tramitació pel procediment d’urgència p. 61

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les entitats sense ànim de lucre de lluita contra la sida
Tram. 250-01152/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas de l’Ei-
xample de Barcelona
Tram. 250-01154/09
Presentació p. 62

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

Procediments relatius als informes de fiscalització 
3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, cor-
responent al 2010; 5/2012, referent al Departament de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, contractació administrativa, 
corresponent al 2010; 8/2012, referent a les eleccions a les 
cambres agràries del 2011; 7/2012, referent a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2010; i el Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2009
Tram. 256-00025/09, 256-00026/09, 256-00027/09, 256-
00028/09, 257-00002/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 62

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat 
de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 68

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les concessions de 
peatges a la xarxa de carreteres
Tram. 300-00158/09
Presentació p. 68

Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
del Govern de l’Estat en matèria de salut
Tram. 300-00159/09
Presentació p. 68

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la sostenibilitat del sistema públic de salut
Tram. 300-00160/09
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del 
poder judicial i la planta i la demarcació judicials
Tram. 300-00161/09
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
del sistema de ciència, recerca i innovació
Tram. 300-00162/09
Presentació p. 69

Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Ad-
ministració
Tram. 300-00163/09
Presentació p. 69

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 234/IX, so-
bre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 367/IX, so-
bre la introducció de mesures de racio na lit zació dels hora-
ris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i 
familiar
Tram. 290-00355/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 385/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2011, referent 
a Infraestructures Ferrovià ries de Catalunya, corresponent 
al 2008
Tram. 290-00371/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 386/IX, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Autori-
tat del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 290-00372/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 388/IX, so-
bre l’impuls i el millorament dels plans locals d’inclusió so-
cial
Tram. 290-00374/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72
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Control del compliment de la Resolució 389/IX, sobre 
la possibilitat de construir un vial paral·lel a l’eix Transversal des 
de la sortida de Calldetenes fins al polígon industrial La Quinta-
na, de Sant Julià de Vilatorta
Tram. 290-00375/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 390/IX, sobre 
el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a 
terme diverses actuacions al delta de la Tordera
Tram. 290-00376/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 391/IX, sobre 
la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al 
pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 290-00377/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 392/IX, so-
bre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del parc 
natural de la conca lacustre de Banyoles
Tram. 290-00378/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 393/IX, sobre 
l’impuls de l’acció del servei d’informació i assessorament so-
bre el deute hipotecari, Ofideute, i la seva col·laboració amb els 
ens locals i les entitats financeres
Tram. 290-00379/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 394/IX, so-
bre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del 
Penedès i sobre la coordinació de les línies 4 i 8 a l’intercan-
viador de Martorell
Tram. 290-00380/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 395/IX, so-
bre l’increment del servei de tren de la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00381/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 396/IX, so-
bre el manteniment del personal ferroviari a l’estació de tren 
de Móra la Nova
Tram. 290-00382/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 397/IX, sobre la 
construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Canta-
llops i dels col·lectors corresponents a Cantallops sud, a Avinyo-
net del Penedès
Tram. 290-00383/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 398/IX, so-
bre l’adopció de mesures per a mantenir la base operativa 
de la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
Tram. 290-00384/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 399/IX, so-
bre el requeriment a Ryanair perquè compleixi l’acord per a 
operar des de l’aeroport de Reus i sobre la posada en marxa 
d’un pla de captació de rutes aèries
Tram. 290-00385/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 400/IX, so-
bre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures 
específiques per a ajudar els joves emprenedors
Tram. 290-00386/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 401/IX, so-
bre la presentació del III Pla general de formació professi-
onal
Tram. 290-00387/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 403/IX, so-
bre la construcció de les escoles Les Ciències (Bufalà II) i 
Lola Anglada i sobre la licitació de les obres dels centres 

Ventura Gassol, Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, 
i Ventós i Mir, a Badalona
Tram. 290-00389/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 58/IX, sobre les 
mesures d’ajust econòmic
Tram. 390-00058/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 80

Control del compliment de la Moció 89/IX, sobre les 
decisions del Govern de l’Estat en matèria de telecomunica-
cions i sectors regulats
Tram. 390-00089/09
Designació de la Comissió competent p. 80

Control del compliment de la Moció 90/IX, sobre el 
garantiment de la defensa dels consumidors en situació de 
sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 390-00090/09
Designació de la Comissió competent p. 80

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els aspectes territorials, urbanístics i econòmics 
del projecte Eurovegas
Tram. 354-00161/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els aspectes territorials, urbanístics i econò-
mics del projecte Eurovegas
Tram. 354-00162/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les negociacions amb representants del grup 
Las Vegas Sands Corporation amb relació al projecte del 
macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 354-00183/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc 
Marco i Conchillo, director del Gran Teatre del Liceu, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua, perquè expliqui la situació 
i els plans de futur del Gran Teatre del Liceu
Tram. 356-00567/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Pepe Serra Villal-
ba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i 
els plans de futur del Museu
Tram. 356-00568/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Bartomeu Marí i 
Ribas, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació i els plans de futur del Museu
Tram. 356-00569/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Amo-
rós, director de L’Auditori, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè expliqui la situació i els plans de futur de 
L’Auditori
Tram. 356-00570/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Dolors Lamarca, 
directora de la Biblioteca de Catalunya, davant la Comissió 
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de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de 
futur de la Biblioteca de Catalunya
Tram. 356-00571/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Eusebi Casanellas, 
director del Museu de la Ciència i de la Tècnica, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i 
els plans de futur del Museu
Tram. 356-00572/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Xavier Llovera i 
Massana, director de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueo-
logia, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expli-
qui la situació i els plans de futur d’aquesta entitat autònoma
Tram. 356-00573/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Joan Oller, director 
general del Palau de la Música Catalana, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació i els plans de 
futur del Palau de la Música Catalana
Tram. 356-00574/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

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
Acord sobre la sol·licitud p. 82

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
Acord sobre la sol·licitud p. 82

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
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del president del Pa-
tronat del Museu d’Art Nacional de Catalunya i del direc-
tor general d’aquest museu davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informin sobre el projecte de futur del mu-
seu
Tram. 356-00585/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

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
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre la situació del sector productiu de l’oli d’oliva
Tram. 356-00644/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre l’aplicació de la normativa de salut i benestar animals
Tram. 356-00653/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Xavier Grau Sa-
baté, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui 

les activitats i l’abast de les actuacions i els programes de 
l’ONCE
Tram. 356-00665/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo Ju-
lia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè expliqui el pla de treball i el balanç del primer 
any del Consell
Tram. 356-00666/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin l’estudi 
«La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de 
novembre de 2011 i l’evolució dels serveis residencials»
Tram. 356-00667/09
Sol·licitud p. 84

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre les retallades a la 
funció pública en matèria de personal
Tram. 355-00025/09
Substanciació p. 84

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
Substanciació p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre el Pla d’ocupació 
per a la racionalització de l’organització i l’optimització del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya 2012-2014
Tram. 355-00112/09
Substanciació p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb els 
consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre el nou programa de prevenció 
i extinció d’incendis
Tram. 355-00123/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

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

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora 
titular d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00320/09
Substanciació p. 85

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conse-
ller del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00321/09
Decaïment p. 85

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap 
del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00322/09
Substanciació p. 85

Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 353-00323/09
Substanciació p. 85
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Compareixença de Marta Espasa i Queralt, profes-
sora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 353-00324/09
Substanciació p. 85

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, de-
gana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publica-
ció de les balances fiscals
Tram. 353-00325/09
Decaïment p. 85

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 32
Convocada per al dia 9 de maig de 2012 p. 86

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 87

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

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades corresponent al 2011
Tram. 334-00061/09
Presentació p. 90

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Informe econòmic i memòria de l’Institut Català In-
ternacional per la Pau, en compliment de la Llei 14/2007, 
corresponent al 2011
Tram. 334-00062/09
Presentació p. 91

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al febrer del 2012
Tram. 337-00027/09
Presentació p. 91

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya
Resolució p. 91

Nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya
Resolució p. 92
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 530/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació del calendari d’execució 
de la segona fase de la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la presentació del calendari d’exe-
cució de la segona fase de la ronda Sud d’Igualada (tram. 
250-00708/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 38775) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38825).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en el termini de 
tres mesos, el calendari d’execució de la segona fase de la 
ronda Sud d’Igualada.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 531/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desenvolupament del projecte de l’eix 
Transversal Ferroviari i la connexió d’aquest 
eix amb el port de Barcelona
Tram. 250-00713/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el desenvolupament del projecte 
de l’eix Transversal Ferroviari i la connexió d’aquest eix 
amb el port de Barcelona (tram. 250-00713/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38829).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
impulsant i desenvolupant el projecte de l’eix Transver-
sal Ferroviari, prioritzant la connexió d’aquest eix amb 
el port de Barcelona –ramal Cervera-Igualada-Martorell-
port– i aprofitant, on sigui possible, la infraestructura ja 
existent.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 532/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la canalització de les aigües del torrent 
del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la canalització de les aigües del 
torrent del Lluc, al Vendrell (tram. 250-00768/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 42857).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a impulsar la canalització urbana, o bé unes altres mesu-
res, de les aigües del torrent del Lluc de la vila del Ven-
drell (Baix Penedès).

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 533/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la informació als clients relativa a la no-
va tarifa social del cànon de l’aigua
Tram. 250-00771/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la reclamació a les empreses submi-
nistradores d’aigua perquè informin els clients sobre la 
nova tarifa social (tram. 250-00771/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41116) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 42858).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que, pels seus 
mitjans, presencials, telefònics o telemàtics, faci difusió 
de la tarifa social del cànon de l’aigua i dels tràmits per 
a sol·licitar-la.

b) Demanar a les empreses subministradores d’aigua dels 
municipis de Catalunya, per mitjà de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que informin llurs abonats de l’existència de 
la nova tarifa social i del procediment per a benefi ciar-
se’n.

c) Informar, per mitjà del servei d’Atenció Telefònica 
Ciutadana de la Generalitat 012, dels requisits per a ac-
cedir a la tarifa social del cànon de l’aigua i dels tràmits 
necessaris.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 534/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució de la integració urbana de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’execució de la integració urbana de 

la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Igualada i Vilanova del Camí (tram. 250-00774/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 42859).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar l’estudi informatiu de la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Igualada i Vilanova del Camí i continuar la tramitació 
amb la redacció del projecte constructiu corresponent.

b) Presentar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en el termini de dos mesos, el calendari d’execució de la 
integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí que 
ha de comportar el soterrament de les vies i la supressió 
del pas a nivell.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 535/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de la qualitat del servei 
de transport de viatgers per carretera entre 
Igualada i Barcelona
Tram. 250-00775/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el garantiment de la qualitat del ser-
vei de transport de viatgers per carretera entre Igualada 
i Barcelona (tram. 250-00775/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42860).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al servei de 
transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barce-
lona, insta el Govern a: 

a) Continuar vetllant per tal que la prestació del servei 
complexi els estàndards de qualitat establerts i estudiar 
la possibilitat d’ampliació del servei en funció de la dis-
ponibilitat pressupostària.
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b) Garantir que en la prestació del servei es compleixin 
els horaris previstos; es disposi de les places suficients, 
especialment en hores punta; els autobusos estiguin en 
bon estat, i hi hagi les freqüències directes entre Igualada 
i Barcelona que siguin necessàries.

c) Donar a conèixer a la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat les queixes rebudes per la prestació del servei, les 
sancions imposades i els procediments sancionadors en 
tràmit, si escau.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 536/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la incorporació d’una persona en repre-
sentació dels ajuntaments de Vilanova del Ca-
mí, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida 
de Montbui i la Torre de Claramunt en la Taula 
Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 250-00776/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la incorporació d’una persona 
en representació dels ajuntaments de Vilanova del Camí, 
la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt en la Tau-
la Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena (tram. 
250-00776/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 41115) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42861).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la 
incorporació d’una persona en representació dels ajunta-
ment de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, San-
ta Margarida de Montbui i la Torre de Claramunt en la 
Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 537/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la represa dels treballs de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de Sant Feliu 
de Llobregat i el Prat de Llobregat
Tram. 250-00778/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la finalització del projecte construc-
tiu de la segregació d’aigües salobres per a la reducció 
de la salinitat al Prat de Llobregat (tram. 250-00778/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 42862).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre 
els treballs de les estacions depuradores d’aigües residu-
als de Sant Feliu de Llobregat i el Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) en el marc dels pressupostos per al 2013.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 538/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte d’ampliació del port de Co-
ma-ruga i sobre la difusió turística de la re-
serva natural de pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el projecte d’ampliació del port 
de Coma-ruga i sobre la difusió turística de la reserva na-
tural de pesca de la Masia Blanca (tram. 250-00783/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 42864).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Requerir el concessionari i l’Ajuntament del Vendrell 
(Baix Penedès) per tal que adaptin en el projecte d’am-
pliació del Port de Coma-ruga totes les obres de millora-
ment que calguin perquè no en resti afectada la reserva 
natural de pesca marítima de la Masia Blanca.

b) Donar difusió i coneixement de la reserva natural de 
pesca marítima de la Masia Blanca, amb l’acord previ 
amb l’Ajuntament del Vendrell, com a atractiu turístic de 
la Costa Daurada, i en especial del nucli de Coma-ruga, 
del Vendrell, sempre que les empreses o entitats que l’ex-
plotin comercialment ho facin d’una manera sostenible i 
amb pràctiques controlades que generin beneficis econò-
mics i ambientals a la zona.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 539/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte d’ampliació de la carretera 
GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el projecte d’ampliació de la car-
retera GI-552, a Breda (tram. 250-00784/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 42865).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir les reserves viàries necessàries, dins la plani-
ficació futura, per a possibilitar l’ampliació i el millora-
ment de la carretera GI-552, inclosa la construcció de la 
variant de Breda.

b) Projectar i construir un carril per a vianants i bicicle-
tes paral·lel a la carretera GI-552, mentre no se’n dugui a 
terme l’ampliació.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 540/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la declaració de parc natural de les cap-
çaleres del Ter i el Freser
Tram. 250-00785/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la declaració de parc natural de 
les capçaleres del Ter i el Freser (tram. 250-00785/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar els 
tràmits necessaris per a declarar parc natural l’espai d’in-
terès natural de les capçaleres del Ter i el Freser.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 541/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres de rehabilitació del barri d’Es-
pronceda, de Sabadell
Tram. 250-00792/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les obres de rehabilitació del 
barri d’Espronceda, de Sabadell (tram. 250-00792/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42867).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Solucionar les deficiències d’obra de les fases 1 i 2 de 
les obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sa-
badell (Vallès Occidental), segons l’informe emès i acor-
dat entre els representants de la Generalitat i de l’Ajunta-
ment de Sabadell.
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b) Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment urgent dels espais públics del barri d’Es-
pronceda, de Sabadell, mentre no es faci la cessió dels 
esmentats espais a l’Ajuntament segons els compromisos 
adquirits amb els veïns i amb l’Ajuntament mateix.

c) Iniciar les obres de rehabilitació de la fase 3 del bar-
ri d’Espronceda, de Sabadell, segons el projecte previst, 
fruit d’un procés participatiu amb els veïns del barri.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 542/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la signatura del conveni amb l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat per al finan-
çament de les obres de soterrament de la lí-
nia ferroviària en aquest municipi i sobre el 
finançament i la licitació d’aquestes obres per 
part del Govern de l’Estat
Tram. 250-00799/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la signatura del conveni amb l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat per al finançament de les 
obres de soterrament de la línia ferroviària en aquest mu-
nicipi i sobre el finançament i la licitació d’aquestes obres 
per part del Govern de l’Estat (tram. 250-00799/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa i pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Obrir immediatament el procés de negociació del con-
veni pendent de signar amb l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat), imprescindible per a con-
cretar els compromisos de la part catalana en les obres 
de soterrament de la línia ferroviària en aquest municipi.

b) Exigir al Govern de l’Estat que, d’acord al que disposa 
la Resolució 51/IX del Parlament de Catalunya, establei-
xi els mecanismes pressupostaris necessaris i liciti les 
obres de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de 
Llobregat abans de finalitzar l’any 2012, execució per a la 
qual s’ha de disposar dels fons establerts per la disposició 
addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 543/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls del Pla zonal per tal que s’ana-
litzi la inclusió del vial d’accés a Castellnou de 
Bages en la xarxa de carreteres locals
Tram. 250-00800/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’aprovació de la catalogació del vial 
d’accés a Castellnou de Bages com a carretera, el traspàs 
a la Diputació de Barcelona i la incorporació d’una par-
tida en els pressupostos del 2012 per al seu manteniment 
(tram. 250-00800/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 42868).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
que la Diputació de Barcelona dugui a terme el Pla zonal, 
per tal que s’analitzi la inclusió en la xarxa de carreteres 
locals del vial d’accés a Castellnou de Bages.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 544/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació d’un grup de treball per a estu-
diar l’optimització, el millorament i la utilització 
del servei d’autobús nocturn entre Vilafranca 
del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el restabliment del servei d’auto-
bús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 
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d’Anoia i Barcelona (tram. 250-00813/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48225).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en el ter-
mini de tres mesos, un grup de treball amb participació dels 
ajuntaments afectats per la reducció del servei d’autobús 
nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia 
i Barcelona i de les organitzacions d’usuaris per a estudiar 
l’optimització, el millorament i la utilització del servei.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 545/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment del servei d’autobús 
nocturn entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafran-
ca del Penedès i sobre l’ampliació de la ruta
Tram. 250-00814/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 18, 18.04.2012, DSPC-C 285

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el manteniment del servei d’autobús 
nocturn entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Pe-
nedès i sobre l’ampliació de la ruta (tram. 250-00814/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el 
tram que connecta els municipis de Sant Sadurní d’Anoia 
i Vilafranca del Penedès en la ruta del servei de bus noc-
turn, rectificant la decisió adoptada; mantenir les freqüèn-
cies actuals de pas dels autobusos, i allargar-ne la ruta amb 
noves parades a Gelida i a Santa Margarida i els Monjos de 
manera que s’estructuri una única línia directa que vertebri 
la comarca a partir dels quatre municipis amb més pobla-
ció –Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès i 
Santa Margarida i els Monjos– i que enllaci amb Barcelona.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual se 
simplifica el trasllat dins del mercat únic de 
vehicles de motor matriculats en un altre es-
tat membre
Tram. 295-00196/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 223/2009, relatiu a 
l’estadística europea
Tram. 295-00197/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la dotació de re-
cursos humans i materials del Centre d’His-
tòria Contemporània de Catalunya
Tram. 250-00754/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la ses-
sió núm. 14, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

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

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 19 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Proposta de resolució sobre la publicació 
del pressupost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la ses-
sió núm. 14, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Proposta de resolució sobre la no-instal-
lació a Catalunya de complexos lúdics com 
el del grup Las Vegas Sands Corporation
Tram. 250-00950/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 3/2012, del 10 de febrer, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 212-00002/09

Caducitat del procediment parlamentari

Secretaria General

Atès que ha transcorregut el termini a què es refereix 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Con-
sell de Garanties Estatutàries, sense que cap dels legiti-
mats hagi comunicat a la presidenta del Parlament la pre-
tensió d’interposar el recurs d’inconstitucionalitat, es fa 
avinent que aquest procediment parlamentari ha caducat.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 14.03.2012

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

Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, pro-
fessora titular d’hisenda pública, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01100/09)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya 

Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alonso 
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01101/09)

Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del 
Consell General de Col·legis d’Economistes, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 352-01102/09)

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals 
(tram. 352-01103/09)

Proposta de compareixença de José Andrés Rozas, degà 
de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat 
Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals (tram. 352-01104/09)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01105/09)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cam-
bra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01106/09)

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, cate-
dràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01107/09)

Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, 
professora d’hisenda pública de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals (tram. 352-01108/09)

Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona 
Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Em-
presa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals (tram. 352-01109/09)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, cate-
dràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01110/09)

Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, cate-
dràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals 
(tram. 352-01111/09)

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, cate-
dràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01112/09)

Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, 
professora titular d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publica-
ció de les balances fiscals (tram. 352-01113/09)

Proposta de compareixença d’Elisenda Paluzie Hernán-
dez, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 352-
01114/09)

Grup Parlamentari Socialista 

Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, cate-
dràtica d’hisenda pública i coautora de l’estudi «Resultats 
de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01115/09)

Proposta de compareixença de Joan F. Corona Ramon, 
catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 352-
01116/09)

Proposta de compareixença de Joan Carles Costas Ter-
rones, professor titular d’hisenda pública i coautor de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01117/09)

Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, 
professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi 
«Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 352-
01118/09)
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Proposta de compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 352-01119/09)

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, expert 
en economia de la salut i coautor de l’estudi «Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 352-01120/09)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira i 
Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administra-
ció central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01121/09)

Proposta de compareixença de Xavier Sala Martín, ca-
tedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals (tram. 352-01122/09)

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, 
catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 352-01123/09)

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Bal-
cells, professor titular de teoria econòmica i coautor de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01124/09)

Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Ferrer, 
professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi 
«Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 352-
01125/09)

Proposta de compareixença de Matias Vives i March, 
economista i coautor de l’estudi «Resultats de la balan-
ça fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals (tram. 352-01126/09)

Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i Martí, ca-
tedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01127/09)

Proposta de compareixença de José Antonio Martínez 
Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01128/09)

Subgrup Parlamentari Ciutadans 

Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, mem-
bre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superi-
or d’Investigacions Científiques, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01129/09)

Proposta de compareixença de Mikel Buesa, catedràtic 
d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, 
davant la Comissió d’Economia, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01130/09)

Proposta de compareixença de María Ángeles García 
Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01131/09)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 18.04.2012, DSPC-C 287 

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Acordades

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular 
d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 353-00320/09)

Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller 
del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 353-00321/09)

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del 
Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 353-00322/09)

Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hi-
senda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 353-00323/09)

Compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals (tram. 353-00324/09)

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, degana 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publica-
ció de les balances fiscals (tram. 353-00325/09)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alonso 
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01101/09)

Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del 
Consell General de Col·legis d’Economistes, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 352-01102/09)

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals 
(tram. 352-01103/09)
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Proposta de compareixença de José Andrés Rozas, degà 
de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat 
Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals (tram. 352-01104/09)

Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona 
Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Em-
presa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals (tram. 352-01109/09)

Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, cate-
dràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01110/09)

Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, cate-
dràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals 
(tram. 352-01111/09)

Proposta de compareixença de Joan F. Corona Ramon, 
catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01116/09)

Proposta de compareixença de Joan Carles Costas Ter-
rones, professor titular d’hisenda pública i coautor de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01117/09)

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, expert 
en economia de la salut i coautor de l’estudi «Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 352-01120/09)

Proposta de compareixença de Xavier Sala Martín, ca-
tedràtic d’economia i coautor de l’estudi «Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals (tram. 352-01122/09)

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, 
catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi «Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005», amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 352-
01123/09)

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Bal-
cells, professor titular de teoria econòmica i coautor de 
l’estudi «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central 2002-2005», amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01124/09)

Proposta de compareixença de Matias Vives i March, 
economista i coautor de l’estudi «Resultats de la balan-
ça fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005», amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals (tram. 352-01126/09)

Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i Martí, ca-
tedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi «Resul-

tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005», amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 352-01127/09)

Proposta de compareixença de José Antonio Martínez 
Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals (tram. 352-01128/09)

Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, mem-
bre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superi-
or d’Investigacions Científiques, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01129/09)

Proposta de compareixença de Mikel Buesa, catedràtic 
d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, 
davant la Comissió d’Economia, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 
352-01130/09)

Proposta de compareixença de María Ángeles García 
Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 352-01131/09)

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 02.05.2012, DSPC-C 304

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost el 2 de maig de 2012 
(DSCP-C 304)

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular 
d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals (tram. 353-00320/09)

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del 
Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 353-00322/09)

Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hi-
senda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals (tram. 353-00323/09)

Compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals (tram. 353-00324/09)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller 
del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals (tram. 353-00321/09)

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, degana 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publica-
ció de les balances fiscals (tram. 353-00325/09)
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Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 08.05.2012 al 29.05.2012).

Finiment del termini: 30.05.2012; 09:30 h.

Proposició de llei de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 202-00081/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre la renda mínima 
d’inserció

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

Regular la renda mínima d’inserció garantit pel sistema 
de serveis socials de responsabilitat pública.

Capacitat normativa

L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix que les persones o les famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda ga-
rantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixen.

L’article 166.1.a i c de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya. La Generalitat té la competència exclusiva en ma-
tèria de serveis socials, que inclou: a) La regulació i l’or-
denació de l’activitat de serveis socials, les prestacions 
tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat as-
sistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió 
pública i c) La regulació i l’aprovació dels plans i els pro-
grames específics dirigits a persones i col·lectius en situa-
ció de pobresa o de necessitat social.

Legislació afectada

– Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció

– Article 62 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres

– Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda mínima d’inserció

Necessitat i incidència social

La renda mínima d’inserció, té per finalitat prestar el su-
port adequat a totes les persones a qui els calgui per a 
atendre les necessitats bàsiques per a viure en la socie-
tat, amb els recursos convenients per a mantenir-se i per 
a afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral. 
L’actual situació de crisi econòmica ha incrementat la 
dramàtica situació del nostre mercat de treball, incapaç 
de proporcionar ocupació a persones amb pocs o cap pro-
blema d’ocupabilitat i que, un cop esgotades les prestaci-
ons contributives i els subsidis per desocupació, han tro-
bat en la RMI el sistema de protecció econòmica davant 
d’una situació d’atur de llarga durada que es deriva de 
la situació de crisi excepcional en la qual es troba avui 
l’economia catalana.

Exposició de motius

La renda mínima d’inserció (RMI), tal i com s’exposa en 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció té per finalitat prestar el suport adequat a totes les 
persones a qui els calgui per a atendre les necessitats bà-
siques per a viure en la societat, amb els recursos conve-
nients per a mantenir-se i per a afavorir-ne la inserció o la 
reinserció social i laboral. Per a assolir la seva finalitat, la 
renda mínima d’inserció es desenvolupa en prestacions i 
actuacions de serveis socials, salut, ensenyament, forma-
ció d’adults, prestacions econòmiques i accions de suport 
per a la integració social i laboral.

Des del seu establiment, el Programa Interdepartamental 
de la renda mínima d’inserció (PIRMI) ha tingut un èxit 
notable en la seva tasca d’inserció laboral. Així, els estu-
dis d’avaluació ens indiquen que la taxa d’inserció labo-
ral de les persones que han estat beneficiàries del Progra-
ma és considerablement elevat.

Al mateix temps, cal tenir consciència que la renda míni-
ma d’inserció ha desenvolupat, de manera indirecta una 
segona funció, que es podria definir com la de donar co-
bertura econòmica i social a aquelles persones amb un 
grau d’ocupabilitat molt baix i amb una baixa probabili-
tat d’inserció, però que no tenen possibilitat d’acollir-se 
a d’altres prestacions socials, sobretot pensions no con-
tributives per manca dels requisits d’edat i/o grau de dis-
capacitat. Aquest perfil, tanmateix, es correspon amb un 
percentatge relativament baix dels beneficiaris del Pro-
grama al llarg de la seva història.

Sens dubte, el balanç d’aquest Programa, al llarg dels 
seus més de vint anys d’existència, és clarament positiu. 
Ha aconseguit ser un eficaç instrument de lluita contra la 
pobresa, l’exclusió social i la privació econòmica a Cata-
lunya. I així, ha estat reconegut per tots els actors socials 
que en tenen un mínim coneixement.

Tanmateix, com tota política pública, es tracta d’un Pro-
grama susceptible de millora. Al llarg dels seus més de 
vint anys d’existència, el PIRMI ha estat subjecte de suc-
cessives modificacions, ja sigui via Decret o via Decret 
Llei, que ha permès la seva actualització. Tanmateix, els 
agents socials i les institucions signants de l’Acord Estra-
tègic van considerar necessari fer una revisió del PIRMI 
que obri les portes a un redisseny integral del mateix, 
mantenint, lògicament, tots aquells aspectes del mateix 
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que avui funcionen de manera correcta i satisfactòria, i 
sobretot, la seva finalitat.

Aquesta voluntat de revisió integral es fruit de la consci-
ència del paper central que té aquest Programa en el con-
junt de polítiques socials de competència de la Generali-
tat de Catalunya i el seu paper clau en la lluita contra les 
situacions de pobresa i d’exclusió social.

Per altra banda, l’actual situació de crisi econòmica ha 
incrementat de manera extraordinària el nombre de sol-
licitants i beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 
Aquesta dada, en primer lloc, mostra la dramàtica situa-
ció del nostre mercat de treball, incapaç de proporcionar 
ocupació a persones amb pocs o cap problema d’ocupabi-
litat i que, un cop esgotades les prestacions contributives 
i els subsidis per desocupació, han trobat en el PIRMI 
el sistema de protecció econòmica davant d’una situació 
d’atur de llarga durada que es deriva de la situació de cri-
si excepcional en la qual es troba avui l’economia catala-
na, en la mesura que forma part de l’economia espanyola, 
europea i mundial. En segon lloc, és una prova de la ca-
pacitat de la renda mínima d’inserció per a actuar com a 
última xarxa de protecció social que evita la caiguda de 
les persones que resideixen a Catalunya en una situació 
de pobresa, privació econòmica i exclusió social.

És amb aquest esperit que es crea la present proposició 
de llei.

Respecte la seva estructura, aquesta iniciativa legislati-
va es composa de 6 títols, una disposició transitòria, una 
disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El Títol I es recullen les disposicions generals de la Llei, 
on es defineix el concepte de la renda mínima d’inserció, 
l’objecte i descripció, els principis rectors en que es basa 
la norma, així com la naturalesa i finalitat de la mateixa.

En el Títol II es regula les persones destinatàries d’aques-
ta prestació. En el Capítol I no sols es defineix les perso-
nes destinatàries sinó també s’actualitzen conceptes com 
el nucli familiar, adaptant-lo al règim jurídic establert al 
Llibre II del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i a la família. Així doncs, en l’article 6 es recull el con-
cepte de famílies reconstituïdes com a subjectes suscep-
tibles de ser beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 
En el Capítol II d’aquest mateix Títol es regulen els re-
quisits i obligacions de les persones titulars del dret a les 
prestacions econòmiques que estableix la renda mínima 
d’inserció.

El Títol III ordena el Pla individual d’inserció laboral i 
social, pedra angular d’aquesta prestació ja que aquest 
Pla no només determina quina prestació econòmica té 
dret el titular, sinó que dóna un pas més enllà, en disse-
nyar l’itinerari d’inserció més adient per aconseguir la se-
va inserció laboral, sempre que sigui possible.

El Títol IV estableix quines han de ser les prestacions 
econòmiques i les actuacions de la renda mínima d’in-
serció, tot discernint tres tipologies de prestacions econò-
miques: bàsica i familiar, complementària i, d’urgència i 
rescabalament per tal de donar suport tant a la inserció 
laboral, com a la integració social.

En el Títol V rotulat sota l’epígraf «Gestió i organitza-
ció» el composen dos capítols. El Capítol I defineix la 

creació de dues institucions cabdals pel funcionament de 
la prestació la Comissió Interdepartamental de la renda 
mínima d’inserció, que actua com a òrgan de direcció i 
coordinació de les funcions dels departaments compe-
tents en matèria d’ocupació i serveis socials i el Comitè 
de Seguiment de la renda mínima d’inserció, que és l’òr-
gan assessor de la Comissió. Una de les funcions més im-
portants de la Comissió Interdepartamental és la d’apro-
var el Pla individual d’inserció laboral i social.

Respecte el Capítol II del Títol V es determina el Règim 
econòmic de la prestació: import, pagament, així com les 
causes d’extinció de la mateixa.

Finalment, en el Títol VI es regula el regim sancionador 
de la Llei. Amb l’objectiu de donar seguretat jurídica a 
les persones titulars de la renda mínima d’inserció es re-
gula i tipifiquen les infraccions i sancions en tres tipus 
lleus, greus i molt greus, reduint d’aquesta manera el alt 
grau de discrecionalitat que el Govern de la Generalitat 
ostentava fruit de la indefinició de la norma vigent fins 
aquest moment.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Concepte de renda mínima d’inserció 

S’entén com renda mínima d’inserció (RMI) el dret sub-
jectiu i universal de les persones a qui manquin els in-
gressos suficients per fer front a les despeses associades a 
les seves necessitats bàsiques, del seu nucli familiar o de 
convivència, a rebre tant el conjunt d’actuacions deriva-
des d’un procés individualitzat d’inserció laboral o d’in-
tegració social com les prestacions econòmiques regula-
des en la present llei. Aquest dret és garantit pel sistema 
de serveis socials de responsabilitat pública.

Article 2. Objecte i principis rectors de la llei

1. Aquesta Llei té per objecte regular la renda mínima 
d’inserció i a les persones o famílies que es troben en si-
tuació de pobresa, el dret a aquesta renda garantida que 
els asseguri els mínims d’una vida digna.

2. Els principis rectors en què es fonamenta la present 
llei són els principis d’igualtat, de solidaritat i de subsi-
diarietat.

Article 3. Naturalesa i finalitat de la renda 
mínima d’inserció

1. Les actuacions i les prestacions econòmiques de la ren-
da mínima d’inserció tenen la condició de subsidiàries en 
relació a qualsevol altres previstes en la legislació vigent, 
les quals tenen caràcter previ a l’accés a la renda mínima 
d’inserció.

2. La seva finalitat és prestar-li el suport adequat a les 
persones titulars per a afavorir-ne la inserció laboral i la 
integració social de les mateixes, alhora que atendre les 
seves necessitats bàsiques per a viure en la societat, amb 
els recursos convenients per a mantenir-se.

Article 4. Descripció

1. La renda mínima d’inserció assoleix la seva finalitat 
amb cadascuna de les persones titulars mitjançant el Pla 
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Individual d’inserció laboral i social, establert en l’arti-
cle 9.

2. Cada Pla individual d’inserció laboral i social contem-
pla totes o algunes de les actuacions que pugui neces-
sitar la persona titular per desenvolupar els seu procés, 
així com l’aplicació de les prestacions econòmiques que 
li correspongui.

3. Les actuacions que comprèn la renda mínima d’inser-
ció són: 

a) De suport a la inserció laboral.

b) De suport a la integració social.

4. Les prestacions econòmiques de la renda mínima d’in-
serció són: 

a) Bàsiques.

b) Familiar.

c) De reforç.

d) D’urgència i rescabalament.

5. D’acord amb les necessitats i els requisits de cada cas, 
s’ha de facilitar l’accés als diferents serveis de sanitat, 
tant pel que fa a la prevenció com a l’atenció i el tracta-
ment de la salut física i psíquica, l’ensenyament, la justí-
cia, l’habitatge i d’altres que es determinin per reglament.

Títol II. De les persones destinatàries

Capítol I. Definició de les persones 
destinatàries

Article 5. Definició de les persones 
destinatàries de la RMI

Als efectes d’aquesta llei, s’entén com a persones destina-
tàries de la renda mínima d’inserció (RMI), les següents: 

a) Titular: aquella persona a favor de la qual s’ha aprovat 
un Pla individual d’inserció laboral i social.

b) Beneficiària: aquella persona o persones que estan a 
càrrec d’una que en sigui titular i que formi part del Pla 
individual d’inserció laboral i social com a membres d’un 
nucli familiar.

Article 6. Nucli familiar, de convivència 
familiar i llar independent

1. En l’aplicació de la renda mínima d’inserció s’han de 
tenir en compte les persones destinatàries dels ajuts, tant 
si viuen soles com en qualitat de membres d’un nucli fa-
miliar.

2. Es considera, a efectes d’aquesta llei, que pertanyen al 
nucli familiar aquelles persones unides per vincle de ma-
trimoni o una altre relació estable anàloga, per consan-
guinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, així com 
els fills de cadascun dels progenitors que convisquin en 
aquest nucli, com a conseqüència de la formació de famí-
lies reconstituïdes.

3. Es considera convivència familiar el conjunt de dos o 
més nuclis familiars que conviuen en el mateix domicili i 

que estan emparentats segons les relacions especificades 
en aquest article.

4. Es considera llar independent el marc físic de residèn-
cia permanent d’una sola persona, o bé de dues o més que 
formin un nucli familiar, segons el concepte que esta-
bleix aquest article. En queda exclosa la convivència per 
raons d’amistat o conveniència.

No es perd la condició de llar independent quan el marc 
físic de residència permanent deixi de ser-ho per causa de 
força major o de desnonament.

5. La relació de parentiu es compta a partir de la persona 
titular. En els casos en què se’n justifiqui degudament la 
necessitat, la Comissió Interdepartamental pot pronun-
ciar-se per a autoritzar motivadament la consideració 
de membres de la unitat familiar per a persones amb un 
grau de parentiu més allunyat.

Capítol II. Requisits i obligacions 
de les persones titulars 

Article 7. Requisits per a ésser titular 
de les prestacions econòmiques de la renda 
mínima d’inserció

1. Tenen dret a les prestacions econòmiques que estableix 
la renda mínima d’inserció totes les persones sol·licitants 
en les quals concorrin les circumstàncies següents: 

a) Que no disposin dels mitjans econòmics necessaris 
per a atendre les necessitats bàsiques. Es consideren en 
aquesta situació les persones o els nuclis familiars o de 
convivència familiar que no obtinguin durant els sis me-
sos anteriors uns ingressos superiors a la prestació eco-
nòmica de la renda mínima d’inserció que correspongui 
al mateix període.

Es determina per reglament quin és el còmput com a in-
gressos del nucli familiar o de convivència familiar. A 
aquest efectes i en cap cas, no és computaran les pensions 
i les prestacions públiques assistencials, fins el import de 
la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’in-
serció, que puguin percebre cadascun dels membres del 
nucli familiar o de convivència familiar.

b) Que estiguin empadronades en el moment de fer la sol-
licitud de prestació en qualsevol dels municipis de Cata-
lunya.

c) Que acreditin una residència continuada i efectiva a 
Catalunya, com a mínim, amb un any d’antelació a la da-
ta de presentació de la sol·licitud. Les absències que no 
interrompin el còmput de la residència continuada i efec-
tiva s’han de fixar per reglament.

d) Que constitueixin una llar independent, com a mínim, 
sis mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud. 
Queden exemptes d’aquests requisits les persones que 
tinguin menors o persones amb disminució a llur càrrec, 
sens perjudici del que disposa l’apartat 2.c d’aquest ar-
ticle.

e) Que tinguin una edat compresa entre els divuit anys i 
l’edat d’accés a les prestacions de jubilació.

També tenen dret a les prestacions econòmiques les per-
sones que no arribin als divuit anys i que tinguin menors 
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o persones amb disminució al seu càrrec, o que estiguin 
en situació de desemparament o de risc social, d’acord 
amb les condicions que es determinin per reglament.

f) Que es comprometin a participar en les activitats in-
closes en el seu Pla individual d’inserció laboral i social.

2. No tenen accés a la prestació econòmica de la renda 
mínima d’inserció totes les persones sol·licitants en les 
quals concorrin les circumstàncies següents: 

a) Que ha causat baixa voluntària en el seu treball, ja si-
gui pel seu compte o per compte d’altri, dins els dotze 
mesos anteriors a la sol·licitud de la renda mínima.

b) Que estan en situacions derivades d’acomiadaments 
laborals, expedients de regulació d’ocupació o altres de 
similars que es troben en tràmit judicial o administratiu, 
i es comprova que la quantia que han de rebre per raó 
de les esmentades situacions pot ésser superior al còm-
put anual de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció. En tot cas, té dret a la concessió provisional, i, 
en el supòsit que la demanda prosperi, la persona titular, 
des de l’execució de la sentència, és obligat a tornar una 
quantia igual a l’obtinguda fins al límit de la prestació 
econòmica que hagi percebut.

c) Que tenen béns mobles o immobles que, per llurs ca-
racterístiques, indiquen que hi ha béns materials sufi-
cients per a atendre’n la subsistència. La titularitat o l’us-
defruit de l’habitatge habitual no impliquen la denegació 
d’aquesta prestació.

d) Que en el seu nucli familiar o de convivència familiar 
hagi una altra persona titular de les prestacions econòmi-
ques de la renda mínima d’inserció.

e) Que legalment té dret a percebre una pensió alimentà-
ria del seu cònjuge o d’altres parents i no la rep però no 
ha interposat la corresponent reclamació judicial, excep-
te en els casos que es determinin per reglament.

3. Poden establir-se per reglament les excepcions que 
hom pugui apreciar en la persona sol·licitant que presenti 
una situació de pobresa severa.

Article 8. Obligacions de les persones titulars

Les persones titulars de la Renta Mínima d’Inserció es-
tan obligats a: 

a) Complir el Pla individual d’inserció laboral i social que 
s’estableixi en cada cas i dur a terme totes les activitats 
que derivin de la finalitat de la renda mínima d’inserció.

b) Aplicar les prestacions a les finalitats corresponents.

c) Comunicar a l’entitat gestora que correspongui, en el 
termini d’un mes, els canvis de situació personal o patri-
monial que d’acord amb aquesta llei puguin modificar, 
suspendre o extingir la prestació.

d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar-ne 
la situació i col·laborar-hi.

e) Reclamar qualsevol dret econòmic que els pugui cor-
respondre per qualsevol títol i exercir les accions corres-
ponents per a fer-lo efectiu.

f) Reintegrar la prestació en cas que aquesta s’hagi per-
cebut indegudament.

g) No rebutjar una oferta d’ocupació adequada en els ter-
mes establerts per la normativa corresponent.

h) Participar en activitats de col·laboració social i cívica, 
d’acord amb el Pla individual d’inserció laboral i social i 
en funció de llur disponibilitat.

i) No mendicar ni induir cap membre de la unitat fami-
liar a fer-ho.

j) Escolaritzar als menors que tingui al seu càrrec.

Títol III. Pla individual d’inserció laboral 
i social

Article 9. Pla individual d’inserció laboral 
i social

1. El Pla individual d’inserció laboral i social determina 
l’itinerari d’inserció més adient per aconseguir, sempre 
que sigui possible, la seva inserció laboral, a més de les 
prestacions econòmiques a les que té dret la persona ti-
tular.

2. L’itinerari d’inserció que pot ser laboral i/o social es 
determina per a cada persona atenent a les seves carac-
terístiques, necessitats i possibilitats especifiques, evitant 
incloure actuacions o mesures innecessàries en el ma-
teix, en ordre a fomentar la seva eficàcia social i la efici-
ència econòmica.

3. En atenció al grau d’ocupabilitat de las persones titu-
lars els itineraris d’inserció es defineixen: 

a) Laboral: per a persones amb un grau d’ocupabilitat ele-
vat i, normalment, sense cap problemàtica social afegida 
que han de concentrar el seu contingut en mesures de ti-
pus laboral, orientades a la inserció immediata en el mer-
cat de treball normalitzat.

b) Sociolaboral: per a persones amb un grau d’ocupabi-
litat més feble que pot venir acompanyat, o no, d’altres 
dificultats socials i que en aquest supòsit han de combi-
nar mesures de tipus laborals amb d’altres de tipus social, 
orientades a la seva inserció en el mercat de treball nor-
malitzat i/o protegit. Aquest últim sempre com a pas pre-
vi a la seva plena normalització laboral.

c) Social: per a persones amb un grau d’ocupabilitat es-
tructuralment baix o nul, generat en moltes ocasions per 
l’existència de greus dificultats socials i que han de con-
centrar els seu contingut en mesures de tipus social i pre-
laboral

Article 10. Criteris d’elaboració del Pla 
individual d’inserció laboral i social 

1. El projecte del Pla individual d’inserció laboral i so cial 
ha d’ésser elaborat amb criteris tècnics i professionals. 
Les persones destinatàries han de participar en la confec-
ció del projecte, sempre que sigui possible.

2. Les persones que volen acollir-se a la renda mínima 
d’inserció s’han d’adreçar als serveis socials correspo-
nents.

3. El projecte del Pla individual d’inserció laboral i social 
ha de contenir, con a mínim: 
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a) El diagnòstic de la situació personal i, si escau, fami-
liar.

b) El grau d’ocupabilitat de la persona titular.

c) La comprovació dels mitjans econòmics del nucli fa-
miliar o de convivència familiar.

d) Els objectius que s’han d’assolir amb la previsió tem-
poral de durada.

e) L’itinerari d’inserció que s’ha de seguir, i la concreció 
de les accions que s’han de realitzar.

e) La periodicitat de la relació amb l’equip de seguiment, 
que en cap cas serà superior als sis mesos.

4. Els projectes dels Pla individual d’inserció laboral i 
social han d’ésser preparats i elaborats pels ajuntaments 
i els consells comarcals, per mitjà dels equips bàsics 
d’atenció primària. També poden fer aquesta tasca les en-
titats d’iniciativa social, degudament homologades, mit-
jançant un conveni de col·laboració amb els departaments 
competents en matèria d’ocupació i de serveis socials, 
que han de presentar llurs projectes per mitjà de l’admi-
nistració local que correspongui.

5. Són homologables a l’efecte de la renda mínima d’in-
serció les entitats qualificades d’iniciativa social i regis-
trades en el departament competent, i que reuneixen els 
requisits que es determinin per reglament.

Article 11. Seguiment del Pla individual 
d’inserció laboral i social

Els equips bàsics d’atenció primària o les entitats d’inici-
ativa social degudament homologades, són els responsa-
bles d’efectuar el seguiment periòdic i preceptiu del Pla 
individual d’inserció laboral i social, així com d’avaluar 
l’evolució de cada una de les persones que l’estan execu-
tant per adequar-ne, si s’escau, la tipologia a aplicar a la 
nova situació observada, tan personal com ocupacional. 
D’aquesta modificació, si es produeix, en dóna compte a 
la Comissió Interdepartamental de la renda mínima d’in-
serció.

Títol IV. Actuacions de suport a la inserció 
i prestacions econòmiques de la renda mínima 
d’inserció

Capítol I. Actuacions de suport a la inserció

Article 12. Suport a la inserció laboral

1. Les actuacions de suport a la inserció laboral que po-
den ser contemplades en l’itinerari d’inserció, en funció 
de les característiques específiques de la persona, són les 
següents: 

a) L’orientació i la informació laboral individualitzada o 
grupal destinades a conèixer, quines són les seves expec-
tatives ocupacionals derivades de les seves aptituds i ac-
tituds professionals i l’oferta existent en el mercat de tre-
ball ordinari.

b) El suport personalitzat a la recerca activa de treball 
en el mercat ordinari, mitjançant la motivació personal i 
l’aprenentatge de tècniques adaptades al seu nivell d’ocu-

pabilitat i la posada a disposició d’instruments adreçats a 
aquest objectiu.

c) La inclusió en actuacions de formació bàsica, si no la 
posseeixen, i de formació professionalitzadora inicial 
o de formació-treball, totes elles adequades a les seves 
potencialitats inicials, i adreçades a la millora de les se-
ves competències professionals i, amb elles, del seu grau 
d’ocupabilitat.

d) La inserció en el mercat laboral ordinari, mitjançant 
la col·laboració amb empreses ordinàries que, si s’escau, 
poden rebre un suport econòmic que la incentivi i alhora 
compensi inicialment la menor productivitat de la perso-
na titular.

e) La incorporació en empreses d’inserció que desenvolu-
pen la seva funció en el mercat protegit i/o ordinari, quan 
necessitin d’un especial acompanyament en el seu procés 
d’inserció laboral.

f) La promoció de les accions adreçades a afavorir la se-
va autoocupació amb la col·laboració, en el cas oportú, 
d’altres organismes o entitats.

2. Les actuacions concretes que la persona titular ha de 
desenvolupar en el seu Itinerari d’inserció de caràcter la-
boral, estaran incloses en el compromís d’activitat que 
subscriu amb el ens públic gestor de les polítiques actives 
d’ocupació i requerirà addicionalment que la persona ti-
tular també ostenti la condició de demandant d’ocupació.

3. Les actuacions a què es refereix aquest article han d’és-
ser exercides pel departament competent en matèria 
d’ocupació, el qual n’ha de garantir la seva qualitat i d’ade-
quar-les a les característiques específiques de les persones 
que pertanyent aquest col·lectiu. Aquestes actuacions es 
poden desenvolupar també en règim de cooperació amb 
altres administracions i els agents socials i de col·laboració 
amb empreses i entitats degudament acreditades a l’efecte.

Article 13. Suport a la integració social

1. Les actuacions de suport a la integració social, que es 
poden incloure dins dels Itineraris d’inserció en funció 
de les característiques específiques de la persona, són les 
següents: 

a) El suport i la motivació personal per a la integració de 
caràcter psicològic, social i educatiu, a fi de superar de-
sestructuracions i mancances personals i familiars dels 
destinataris. Sempre que sigui possible, aquestes actua-
cions s’han de fer intentant recuperar el suport de la fa-
mília.

b) La informació i l’orientació per tal que les persones 
afectades coneguin els serveis que normalment es poden 
obtenir de les administracions, de la iniciativa social i de 
la xarxa comunitària.

c) El suport per a la col·laboració cívica a fi de fomen-
tar l’autoestima i la integració dels destinataris en l’àmbit 
comunitari. S’han de determinar per reglament les activi-
tats de col·laboració.

d) Les altres actuacions de suport a la integració social 
que puguin ésser necessàries.

2. Les actuacions a què es refereix aquest article han 
d’ésser coordinades pel departament competent en ma-
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tèria de serveis socials que n’ha de garantir la seva qua-
litat, en col·laboració amb els serveis bàsics d’atenció so-
cial primària.

Capítol II. Prestacions econòmiques de la renda 
mínima d’inserció 

Article 14. Prestació econòmica bàsica

La prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’in-
serció, de caràcter personal i periòdic, té per finalitat 
atendre les necessitats d’aliments i de subsistència i és 
subjecta al correcte desenvolupament del Pla individual 
d’inserció laboral i social.

Article 15. Prestació econòmica familiar 

1. La prestació econòmica familiar de la renda mínima 
d’inserció per cada membre addicional del nucli familiar 
o unitat de convivència de la persona titular, s’addiciona 
a la prestació econòmica bàsica.

2. No tenen la consideració de membres addicionals de 
la nucli familiar les persones perceptores de pensions de 
jubilació, d’invalidesa, de viduïtat i d’orfenesa.

3. La prestació econòmica pot atorgar-se de manera com-
plementària amb altres ingressos dels beneficiaris.

Article 16. Prestació econòmica de reforç 

1. La prestació econòmica de reforç a la inserció laboral 
o la integració social de la renda mínima d’inserció, es 
pot percebre de forma addicional a les altres, obeeix a al-
guna de les següents finalitats: 

a) Incentivar la inserció laboral de les persones titulars 

b) Atendre situacions d’especial risc de les persones titu-
lar o en el seu nucli familiar o de convivència.

c) Compensar els titulars pel compliment de mesures es-
pecífiques que pugui desenvolupar en el marc del seu Pla 
individual d’inserció laboral i social.

2. Les persones titulars de la renda mínima d’inserció te-
nen dret a obtenir la prestació econòmica de reforç a: 

a) Quan la seva situació de privació econòmica es pugui 
veure agreujada per un risc afegit, provocant que la pres-
tació econòmica bàsica no sigui suficient

b) Quan pel desenvolupament del itinerari d’inserció so-
cial del seu Pla individual d’inserció laboral i social es-
tiguin disposats a fer mesures específiques que serveixin 
per reforçar la seva ocupabilitat.

3. La sol·licitud de concessió d’aquesta prestació a la Co-
missió Interdepartamental és competència dels responsa-
bles de seguiment dels plans individuals d’inserció labo-
ral i social.

4. Els requisits necessaris per a obtenir aquesta prestació 
econòmica de reforç s’han de desenvolupar per via regla-
mentaria.

Article 17. Prestacions econòmiques d’urgència 
i rescabalament

1. Les prestacions econòmiques d’urgència i rescabala-
ment tenen per objecte cobrir les mancances materials 

concretes, tant les preexistents com les que apareguin du-
rant l’aplicació del Pla individual d’inserció laboral i so-
cial.

2. Des del moment que el diagnòstic de cada cas permet 
preveure la incorporació d’una persona a la renda míni-
ma d’inserció i en comença l’elaboració dels seu Pla in-
dividual d’inserció laboral i social, aquesta ha de poder 
rebre les prestacions econòmiques d’urgència i rescaba-
lament a càrrec de les administracions locals correspo-
nents. La concessió provisional d’aquestes prestacions no 
implica necessàriament l’aprovació final del seu Pla indi-
vidual d’inserció laboral i social.

Article 18. Normes aplicables a les prestacions 
econòmiques 

1. D’acord amb la normativa civil aplicable, les prestaci-
ons econòmiques de la renda mínima d’inserció són in-
transmissibles i no poden ésser embargades, ni retingu-
des, ni donades en garantia de cap obligació.

2. El Govern de la Generalitat mitjançant l’òrgan que re-
glamentàriament determini, pot exercir, en nom del titu-
lar de la prestació econòmica o de qualsevol dels mem-
bres del nucli familiar o de convivència familiar, les 
accions que els corresponguin contra els altres famili-
ars que tinguin l’obligació legal de facilitar-los aliments, 
d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable.

Article 19. Import de les prestacions 
econòmiques de la renda mínima d’inserció

1. La determinació de la quantia de la prestació econòmi-
ca bàsica de la renda mínima d’inserció, de la prestació 
familiar addicional, les prestacions de reforç, així com la 
quantia mínima i màxima de la prestació econòmica fi-
nal s’han d’efectuar per via reglamentària, tot respectant 
que garanteixin uns ingressos mínims suficients per sa-
tisfer les necessitats bàsiques.

2. De l’import de la prestació econòmica final que corres-
pongui, s’han de deduir, en el còmput anual, els ingres-
sos de qualsevol mena que rebi el titular o cadascun dels 
membres del nucli familiar o de convivència familiar.

Article 20. Revalorització de les prestacions 
econòmiques de la renda mínima d’inserció

El import de la prestació econòmica bàsica, la prestació 
familiar addicional, les prestacions de reforç, així com 
la quantia mínima i màxima de la prestació econòmica 
final s’ha de revaloritzar anualment d’acord amb l’Índex 
de Preus al Consum (IPC) previst per a l’any.

Si l’IPC acumulat corresponent al període comprès entre 
el novembre de l’exercici anterior i el novembre de l’exer-
cici econòmic a què es refereix la revalorització és supe-
rior al efectuat per al mateix període, s’ha de procedir a 
l’actualització corresponent, d’acord amb el què establei-
xi la respectiva Llei de pressupostos de la Generalitat. A 
aquest efecte, els titulars les prestacions dels quals, hagin 
estat objecte de revalorització en l’exercici anterior han 
de rebre la diferència en un pagament únic, abans del dia 
1 de maig de l’exercici posterior. Per contra, si l’IPC pre-
vist per a un exercici resulta superior al realment produït 
en el període de càlcul de referència, les diferències han 
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d’ésser absorbides en la revalorització que s’hagi d’apli-
car en l’exercici següent.

Títol V. Gestió i regim econòmic de la renda 
mínima d’inserció 

Capítol I. Gestió i organització 

Article 21. Comissió Interdepartamental 
de la renda mínima d’inserció

1. La renda mínima d’inserció es gestiona mitjançant la 
Comissió Interdepartamental de la renda mínima d’in-
serció, que actua com a òrgan de direcció i coordinació 
de les funcions dels departaments competents en matèria 
d’ocupació i serveis socials.

2. S’han d’establir mecanismes de coordinació amb els 
departaments competents en matèria de salut, educació, 
i justícia, així com els altres departaments que també col-
laborin en la prestació de la renda mínima d’inserció.

3. La Comissió Interdepartamental s’ha de composar de 
sis a nou vocals, nomenats pel Govern de la Generali-
tat, a proposta del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de renda mínima d’inserció, inclo-
ent entre ells persones que representin als altres depar-
taments amb competències, les quals també estiguin re-
lacionats amb la renda mínima d’inserció. En el cas, que 
hi haguessin dos departaments responsables de la matè-
ria, els nomenaments requereixen d’un proposta conjunta 
a càrrec dels consellers o conselleres, responsables dels 
mateixos.

Les persones que assumeixen les funcions de la Presi-
dència i la Secretaria General amb caràcter rotatiu cada 
dos anys es designaran entre els vocals. La Comissió és 
dotada d’un òrgan tècnic administratiu.

4. Són funcions de la Comissió Interdepartamental: 

a) Impulsar l’aplicació de les actuacions i les prestacions 
econòmiques de la renda mínima d’inserció en tots els 
aspectes.

b) Emetre informes vinculants sobre els projectes presen-
tats en els termes establerts als articles 9 i 24.

c) Modificar, suspendre i extingir les prestacions econò-
miques contingudes en el Pla individual d’inserció labo-
ral i social en els termes establerts als articles 30 i 31.

d) Tramitar i resoldre les sancions que es derivin de l’apli-
cació del regim sancionador establert en aquesta llei.

e) Coordinar, amb caràcter general, les actuacions rela-
tives a la renda mínima d’inserció dels serveis socials 
d’atenció primària dels ajuntaments i dels consells co-
marcals que tinguin assumides aquestes competències, i 
també coordinar les col·laboracions de les entitats d’inici-
ativa social que hi participin. Amb aquestes finalitats, la 
Comissió pot dictar les instruccions necessàries.

f) Emetre un informe vinculant d’homologació de les en-
titats d’iniciativa social, amb el dictamen previ dels ajun-
taments i dels consells comarcals afectats.

g) Elaborar i mantenir les estadístiques relatives a la ren-
da mínima d’inserció.

Aquesta informació estadística ha de garantir, com a mí-
nim, una informació precisa en relació a: 

i) Motius d’entrada.

ii) Actuacions, és a dir durada, grau d’aprofitament.

iii) Prestacions econòmiques, com poden ser les quanties 
i tipologies de les mateixes.

iv) Grau d’ocupabilitat i la seva evolució.

v) Problemàtiques socials afegides, en cas que ni hagues-
sin.

vi) Evolució d’aquestes al llarg la seva permanència en la 
renda mínima d’inserció, així com els motius de sortida.

h) Avaluar periòdicament la renda mínima d’inserció va-
lorant el grau de desenvolupament i els resultats de la se-
va aplicació.

Amb aquesta finalitat, cada any elaborarà un informe 
que, com a mínim, contingui a més de la informació es-
tadística la seva valoració. Aquest informe serà tramès al 
Parlament durant el primer trimestre de l’any següent a la 
finalització de l’exercici pressupostari. D’igual manera i 
almenys cada tres anys, ha d’encarregar les recerques que 
consideri necessàries, i n’ha d’emetre l’informe correspo-
nent en base al mateix.

i) Proposar al Govern les modificacions que consideri 
oportú d’introduir en la normativa reguladora de la renda 
mínima d’inserció.

j) Fer el seguiment i la coordinació d’altres actuacions 
que estiguin relacionades amb la renda mínima d’inser-
ció. A aquest efecte, s’ha de coordinar amb els departa-
ments de la Generalitat que corresponguin.

k) Convocar, amb la periodicitat que es determini, jor-
nades de formació de les persones professionals respon-
sables de la gestió, així com altres debats i avaluacions 
sobre la tramitació dels Pla individual d’inserció laboral 
i social.

l) Les altres establertes per aquesta llei i totes aquelles 
que els departaments amb competència en matèria d’ocu-
pació o serveis socials li deleguin expressament.

Article 22. Comitè de Seguiment de la renda 
mínima d’inserció 

1. La Comissió compta amb un òrgan assessor anomenat 
Comitè de Seguiment de la renda mínima d’inserció, en 
el qual hi ha d’haver representació de les administracions 
locals, les entitats d’iniciativa social i les organitzacions 
professionals, sindicals, empresarials i cíviques relacio-
nades amb les finalitats de la renda mínima d’inserció. 
La composició d’aquesta Comissió s’ha de determinar 
per reglament.

2. Són funcions del Comitè de Seguiment de la renda mí-
nima d’inserció: 

a) Rebre informació trimestral de les actuacions d’inser-
ció laboral i/o social i les prestacions econòmiques, que 
es duen a terme i els seus resultats.

b) Rebre els informes i les avaluacions de la renda míni-
ma d’inserció que efectuï, o faci efectuar, la Comissió.
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c) Valorar periòdicament els resultats de la renda míni-
ma d’inserció i d’altres actuacions que hi estiguin relaci-
onades i formular observacions, propostes i projectes de 
modificació de la mateixa, la seva normativa o de la seva 
aplicació.

d) Emetre informe sobre les consultes que li formuli la 
Comissió.

e) Les altres establertes per aquesta llei.

3. El Comitè de Seguiment de la renda mínima d’inserció 
s’ha de reunir, com a mínim, trimestralment.

Article 23. Presentació de les sol·licituds

Els projectes dels plans individuals d’inserció laboral i 
social han d’ésser presentats pels ens locals al departa-
ment o òrgan que el Govern determini per via reglamen-
taria competent en matèria de serveis socials, el qual ha 
de fer els tràmits corresponents per a sotmetre’ls a la Co-
missió Interdepartamental de la renda mínima d’inserció.

Article 24. Aprovació del Pla individual 
d’inserció laboral i social

1. La Comissió Interdepartamental de la renda mínima 
d’inserció ha d’emetre un informe vinculant, amb un pro-
nunciament d’aprovació o desestimació de cada projecte. 
L’aprovació pot ésser total o parcial. L’informe s’ha de 
traslladar a les direccions generals competents a fi que 
adoptin les resolucions que en cada cas siguin procedents.

2. L’aprovació del Pla individual d’inserció laboral i so-
cial comporta les actuacions determinades en funció de 
l’itinerari d’inserció que en cada moment i cas s’han de-
terminat com adequades, i també l’assignació de la pres-
tació econòmica en la quantia total que correspongui.

3. En cap cas el termini de la presa de l’acord definitiu no 
pot superar els dos mesos des de la presentació del projec-
te al departament o òrgan que el Govern determini per via 
reglamentaria. Si se supera aquest termini, s’ha de consi-
derar provisionalment aprovada la prestació econòmica i 
la persona sol·licitant ha de començar a percebre-la.

Article 25. Recursos

Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de modifi-
cació, de suspensió o d’extinció de la renda mínima d’in-
serció, la persona sol·licitant pot interposar recurs davant 
l’òrgan que l’hagi emès, que ha de respondre en el termi-
ni màxim de sis mesos. El silenci administratiu es con-
sidera positiu.

En el supòsit de denegació del recurs per aquest òrgan la 
persona sol·licitant pot recorre en alçada davant de la per-
sona que ostenti la representació del Departament al qual 
hi pertany, que ha de respondre en el termini màxim de 
sis mesos, el silenci administratiu es considera positiu.

Article 26. Confidencialitat de les dades

1. Les dades personals i els informes socials necessaris 
per a accedir a la renda mínima d’inserció s’han de limi-
tar als imprescindibles.

2. Totes les persones i tots els organismes que intervin-
guin en qualsevol actuació referent a la renda mínima 

d’inserció són obligats a vetllar perquè es mantingui la 
reserva sobre les dades confidencials i la identitat dels 
destinataris, d’acord amb la normativa vigent.

Article 27. Coordinació de les actuacions

1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que 
deriven de l’aplicació de la renda mínima d’inserció en 
el camp de l’atenció social primària es poden constituir 
organismes de coordinació, d’àmbit municipal, comar-
cal o regional, la composició i el funcionament dels quals 
s’han de fixar per reglament. Aquests organismes han de 
disposar de la informació necessària per a gestionar ade-
quadament la coordinació i per a afavorir la racionalitza-
ció de la renda mínima d’inserció en el camp dels serveis 
socials d’atenció primària.

2. Les administracions locals han de facilitar a la Comis-
sió Interdepartamental la informació necessària a fi que 
en qualsevol moment es puguin dur a terme les compro-
vacions que la Comissió consideri convenients per tal de 
verificar el compliment dels requisits i de les condicions 
establerts per a rebre les ajudes. Les entitats d’iniciati-
va social que fan actuacions de reinserció mitjançant un 
conveni tenen aquesta mateixa obligació.

Capítol II. Règim econòmic 

Article 28. Finançament de la renda mínima 
d’inserció 

1. El Govern de la Generalitat mitjançant els departa-
ments competents en matèria d’ocupació i en matèria de 
serveis socials és fa càrrec de: 

a) L’abonament de la prestació econòmica de la renda mí-
nima d’inserció.

b) Les despeses derivades de les accions de suport a la 
inserció laboral.

c) Les despeses corresponents de les subvencions a les 
empreses, les entitats d’inserció, les administracions lo-
cals i les altres institucions públiques que participin en el 
desenvolupament dels itineraris d’inserció laboral inclo-
sos en el Pla individual d’inserció laboral i social de les 
persones titulars.

d) Les despeses de les actuacions de suport a la integra-
ció social, que s’han de finançar d’acord amb la normati-
va o el conveni vigents.

e) Les despeses de les accions de formació d’adults.

f) Les despeses administratives del funcionament de la 
Comissió Interdepartamental i del seu òrgan tècnic ad-
ministratiu

2. Les administracions locals s’han de fer càrrec de les 
prestacions d’urgència i rescabalament que calguin a cri-
teri dels equips d’atenció primària municipals i comar-
cals per a les persones ateses segons el respectiu Pla indi-
vidual d’inserció laboral i social.

Article 29. Pagament de la prestació econòmica

1. L’abonament de la prestació econòmica s’ha d’efectuar 
un cop acordada la concessió de la prestació, amb efecte 
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des del primer dia del mes següent al de la data d’entrada 
de la sol·licitud al registre corresponent de la Generalitat 
o de la data en què s’hagi completat tota la documentació 
necessària per a acreditar la concurrència dels requisits. 
El pagament d’aquesta prestació econòmica s’ha de fer 
per mesos vençuts i directament al titular. No es poden 
produir endarreriments en el pagament superiors a un 
mes. El pagament dels endarreriments en cap cas no pot 
superar l’import d’una mensualitat a més de la corrent. 
Excepcionalment, aquest pagament es pot fer a l’entitat 
que atengui la persona destinatària, quan això pugui as-
segurar-ne la finalitat.

2. A petició de l’equip bàsic d’atenció primària responsa-
ble del Pla individual d’inserció laboral i social i d’acord 
amb les normes establertes per reglament, si el cas ho 
requereix, es pot establir un pagament immediat des del 
mateix mes de petició de la renda mínima d’inserció 
mentre s’espera la decisió definitiva.

3. El pagament té una durada màxima de dotze mensua-
litats dins un exercici pressupostari. Aquesta durada pot 
ésser prorrogada en les circumstàncies que es determinin 
per reglament.

Article 30. Modificació i suspensió 
de la prestació econòmica

1. El canvi de les situacions personals, laborals, econò-
miques o patrimonials de qualsevol dels components del 
nucli familiar o de convivència familiar pot motivar la 
reducció o l’augment de la prestació econòmica en la for-
ma que es determini per reglament.

2. Si la persona titular percep amb caràcter temporal in-
gressos econòmics per un import mensual igual o supe-
rior a totes les prestacions econòmiques que rep per la 
renda mínima d’inserció, se suspèn l’abonament de les 
mateixes.

3. L’abonament s’ha de reprendre si desapareixen les cir-
cumstàncies que n’han motivat la suspensió.

Article 31. Extinció de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica s’extingeix per: 

a) Finalització del període de concessió de la prestació 
econòmica.

b) La pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a 
concedir-la.

c) La mort de la persona titular.

d) L’absència no justificada de la persona titular.

e) Resolució judicial que comporti privació de llibertat 
de la persona titular

f) El trasllat de la residència habitual a un municipi situat 
fora de l’àmbit territorial de Catalunya.

g) Renúncia de la persona titular.

2. S’entén per absència la circumstància que impedeix la 
localització de la persona titular un cop exhaurits els pro-
cediments de notificació establerts per la normativa vigent.

3. En el cas de mort o absència o resolució judicial que 
comporti privació de llibertat de la persona titular que 

sigui cap del nucli familiar o de convivència familiar, 
s’han de prendre les mesures adequades a fi que la resta 
dels components no quedin desprotegits.

Article 32. Conservació d’altres actuacions

La suspensió o l’extinció del pagament de la prestació 
econòmica no implica necessàriament el mateix efecte 
respecte a les altres actuacions establertes per aquesta 
llei. Els destinataris poden continuar gaudint de les altres 
mesures encaminades a la inserció laboral i social i a la 
prevenció de noves situacions de pobresa o marginació, 
si llurs circumstàncies ho requereixen.

Títol VI. Règim Sancionador

Article 33. Subjectes responsables

Són subjectes responsables les persones físiques a les que 
siguin imputables les accions o omissions constitutives 
d’infraccions tipificades en aquest règim sancionador.

Article 34. Infraccions

1. Constitueixen infraccions les accions o omissions de 
les persones titulars de la prestació econòmica de la ren-
da mínima d’inserció contràries a la normativa legal o re-
glamentària, tipificades sancionades per aquesta llei. Les 
infraccions no poden ser objecte de sanció sense la prè-
via instrucció de l’oportú procediment.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.

Article 35. Infraccions lleus

Són infraccions lleus: 

a) L’incompliment per part de la persona titular de les 
normes, requisits, procediments i condicions establertes 
per a les prestacions i serveis, així com no seguir o no 
complir el programa establert en el Pla individual d’in-
serció laboral i social i les orientacions dels professionals 
dels serveis socials, de manera que es desvirtuï la finali-
tat de la intervenció social.

b) L’incompliment de l’obligació de comunicar qualsevol 
canvi de domicili de la persona titular, qualsevol modifi-
cació dels ingressos percebuts o dels integrants de la uni-
tat familiar, tot i que de qualsevol d’aquests canvis no es 
derivi percepció, modificació o conservació indeguda de 
la renda d’inclusió social.

Article 36. Infraccions greus

Són infraccions greus: 

a) La reincidència en falta lleu.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar les pres-
tacions econòmiques de la renda mínima d’inserció, sa-
bent que no es reuneixen els requisits per a això, quan 
d’aquestes actuacions s’hagués derivat una percepció in-
deguda d’alguna de les prestacions en quantia inferior o 
igual al 100 per 100 de la quantia màxima de la renda mí-
nima d’inserció assignada amb caràcter anual
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Article 37. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus: 

a) La reincidència en falta greu.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar les 
prestacions econòmiques de la renda mínima d’inserció, 
sabent que no es reuneixen els requisits per a això, quan 
d’aquestes actuacions s’hagués derivat una percepció in-
deguda d’alguna de les prestacions en quantia superior 
al 100 per 100 de la quantia màxima de la renda mínima 
d’inserció assignada amb caràcter anual.

Article 38. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionaran amb advertència 
o suspensió de la prestació econòmica per un termini que 
no serà inferior a un més ni superior a tres, si s’està per-
cebent, i la prohibició d’accedir a les prestacions econò-
miques de la renda mínima d’inserció en un termini mà-
xim de tres mesos, des de la finalització de la prestació.

2. Les infraccions greus se sancionaran amb la suspensió 
de la prestació econòmica per un termini que no serà in-
ferior a tres mesos ni superior a sis mesos, si s’està per-
cebent, i la prohibició d’accedir a les prestacions econò-
miques de la renda mínima d’inserció en un termini no 
inferior a un tres mesos ni superior a sis mesos, des de la 
finalització de la prestació.

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb la sus-
pensió de la prestació econòmica per un termini que no 
serà inferior sis mesos i la seva extinció total, si s’està 
percebent, i la prohibició d’accedir a les prestacions eco-
nòmiques de la renda mínima d’inserció en un termini no 
inferior a sis mesos ni superior a un any, des de la finalit-
zació de la prestació.

4. Les sancions a què es refereix aquest article s’entenen 
sense perjudici del reintegrament de les quantitats inde-
gudament percebudes.

Disposició transitòria. Normativa vigent

Mentre no s’efectuï el desplegament reglamentari previst 
en aquesta llei, es manté vigent el Decret 384/2011, de 
30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció, en tot allò que no 
s’oposi a la present.

Disposició derogatòria. Normativa derogada

Resten derogades totes les Lleis i les normes que s’oposin 
a la present, així com l’article 62 de la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Disposicions finals

Primera. Autorització al Govern

Es faculta el Govern de la Generalitat per a dictar, en el 
termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, les normes necessàries per a desenvolupar-la i apli-
car-la.

Segona. Exempcions 

Per reglament, es pot eximir parcialment del compliment 
de les condicions establertes per aquesta llei les persones 
retornades d’acord amb el que disposa la disposició addi-
cional segona de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de 
mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996 
a què es refereix l’article 4.a i b de la Llei 18/1996, del 
27 de desembre, de relacions amb les comunitats cata-
lanes de l’exterior, als efectes que puguin accedir a les 
prestacions de la renda mínima d’inserció.

Tercera. Habilitació pressupostària

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressupostari 
els crèdits oportuns en el corresponent projecte de la Llei 
de pressupostos, per tal de cobrir la despesa que pugui 
ocasionar l’aprovació d’aquesta llei.

Quarta. Preceptes que comportin despesa 
pressupostària

El preceptes que eventualment comportessin la realitza-
ció de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Cinquena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00082/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular de Catalunya, Josep 
Enric Millo i Rocher, portavoz, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portavoz adjunto, Maria Dolors Montserrat i Culleré, 
Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia Rodríguez, Do-
lors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret 
Martí, Sonia Esplugas González, Sonia Egea Pérez, Pe-
re Calbó i Roca, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Rafael López i Rueda, José Antonio Coto Ro-
quet, Juan Milián Querol i Jordi Roca Mas, diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Popular 
de Catalunya, según lo dispuesto en el artículo 100, apar-
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tado b, del Reglamento de la Cámara, presentan la sigui-
ente proposición de ley.

Exposición de motivos

I

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del código de consumo de Cataluña, en de-
sarrollo de los artículos 28, 34, 49 y 123 del Estatuto de 
autonomía de Catalunya, LO 6/2006, de 19 de julio. A los 
efectos de la presente proposición de ley interesa traer a 
colación el artículo 34 del Estatuto de autonomía de Cata-
lunya (EAC de ahora en adelante), que prevé los derechos 
lingüísticos de los consumidores y usuarios, así como su 
desarrollo por el citado código de consumo.

Éste último cuerpo legal, regula de forma concreta los 
derechos lingüísticos en sus artículos 121-2; 128.1; 211-
5 y 331-6, letra k, preceptos todos ellos que aun estan-
do ubicados en distintos capítulos de la ley, a efectos sis-
temáticos, contienen previsiones en materia lingüística, 
siendo el más explícito el artículo 128-1 que regula el de-
recho a recibir ciertas informaciones y documentaciones 
detalladas en dicho precepto relacionadas con el ámbi-
to del consumo de forma exclusiva en lengua catalana, 
sin perjuicio del respeto al derecho de disponibilidad lin-
güística.

II

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Cons-
titucional determinó en su fallo, en primer lugar; los pre-
ceptos del Estatuto de Cataluña que debían de ser mo-
dificados para ajustarse a la Constitución, y, en segundo 
lugar; que artículos serían constitucionales siempre que 
se interpretasen en los términos establecidos en los cor-
respondientes fundamentos jurídicos contenidos en la 
Sentencia. Uno de los artículos sujetos a interpretación 
fue, precisamente, el artículo 34 del EAC. Y en este sen-
tido el TC no deja lugar a dudas de que en materia de 
derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios el 
citado precepto debe interpretarse de forma restrictiva, 
al entender al Alto Tribunal que la cuestión lingüística 
en las relaciones entre particulares –como es el caso de 
las relaciones de consumo– no puede verse mediatizada 
ni instrumentalizada por los Poderes Públicos entendien-
do que éstos no pueden exigir a una de las partes –sean 
los prestadores de servicios o vendedores de productos o 
sean los usuarios o consumidores–, o a las dos, el uso ex-
clusivo de una de las lenguas oficiales.

Efectivamente, la STC expresa de forma literal que «[...] 
el artículo 34 extiende al ámbito de las relaciones inter-
privatos el derecho de opción lingüística que asiste a los 
ciudadanos frente al poder público [...]», para añadir pos-
teriormente que «[...] el deber de disponibilidad lingüís-
tica de las entidades privadas, empresas o establecimien-
tos abiertos al público no puede significar la imposición 
de éstas, a su titular o a su personal de obligaciones indi-
viduales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales 
de modo general, inmediato y directo en las relaciones 
privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cu-
alquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las 
relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos».

III

Llegados a este punto, resulta del todo evidente que los 
principios de seguridad jurídica y de jerarquía normati-
va (art. 9.3 CE) exigen que todas las disposiciones lega-
les sean claras y precisas –no generen dudas interpreta-
tivas– y que se ajusten a la Constitución Española y al 
Estatuto de autonomía de Catalunya. Y por ello el Grupo 
parlamentario del Partido Popular de Cataluña considera 
urgente y conveniente proceder a la modificación de los 
artículos del código de consumo de Cataluña afectados 
por la interpretación dada por la Sentencia del TC para 
que el citado código se entienda plenamente ajustado a 
dichas norma.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Catalunya presenta la siguiente: 

Proposición de ley de modificación de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña

Artículo 1

Se deroga el artículo 121-2, apartado g, de la Ley 22/2010, 
de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 2

Se deroga el artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de 
julio, del Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 3

Se deroga el artículo 211-5 de la Ley 22/2010, de 20 de 
julio, del Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 4

Se deroga el artículo 331-6, apartado k, de la Ley 22/2010, 
de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 5

Se añade la Disposición transitoria sexta de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Ca-
taluña: 

«Sexta. Expedientes en tramitación por razones de de-
rechos lingüísticos.

»Quedarán sin efecto, y en consecuencia se entienden 
archivados previa notificación a los respectivos interesa-
dos, cuantos expedientes administrativos se encuentren 
en tramitación al entrar en vigor la presenta ley, cuyo ob-
jeto sea la imposición de sanciones derivadas del uso de 
cualquiera de las lenguas oficiales, incoados al amparo 
de la presente ley».

Disposición adicional primera

El Gobierno de la Generalitat restituirá el importe de las 
multas, con el interés legal correspondiente, impuestas 
en virtud de la aplicación de preceptos sancionadores que 
han sido derogados por la presente ley u otros de igual 
fundamento contenidos en normativa anterior no vigente 
actualmente.
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A tal efecto, el Gobierno de la Generalitat aprobará por 
Decreto, en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la presente ley, el procedimiento de restitución.

Disposición adicional segunda

Las repercusiones presupuestarias que pudiera generar la 
presente ley serán exigibles a partir del próximo ejercicio 
presupuestario.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones vigentes regu-
len infracciones y sanciones o prevean la imposición de 
multas coercitivas por razón del uso de una sola de las 
lenguas oficiales en el ámbito de las relaciones de con-
sumo.

En particular, queda derogada la referencia de la disposi-
ción adicional quinta, apartado b, de la Ley 1/1998, de 7 
de enero, de Política Lingüística a los artículos 15.5, 30, 
31 y 32.3 de la misma, quedando únicamente vigente el 
apartado b de dicha disposición en cuanto se refiere a los 
apartados 1 a 4 del artículo 15 de dicha ley.

Disposición final

Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del GP del 
PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del GP del PPC; 
Santi Rodríguez i Serra, portavoz adjunto del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat i Culleré, 
María José García Cuevas, Eva García Rodríguez, Dolors 
López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, 
Sonia Esplugas González, Sonia Egea Pérez, Pedro Chu-
millas Zurilla, Rafael Luna Vivas, José Antonio Coto Ro-
quet, Juan Bautista Milián Querol, Rafael López Rueda, 
Jordi Roca i Mas, diputados del GP del PPC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la presentació 
del Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la 
dotació pressupostària, la tramitació de l’ex-
pedient econòmic plurianual d’inversions i la 
convocatòria d’un concurs públic per a de-
signar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62511).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de la sortida 609 de la ronda del Litoral a 
Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
ti tu lació en criminologia en la convocatòria 
de places dels departaments d’Interior i de 
Justícia
Tram. 250-01075/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes en el CAP Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Parc Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09

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 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment de la Taula de Preus de la Llotja de 
Reus
Tram. 250-01078/09

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 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de consum i competència en 
la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre 
i el Montsià
Tram. 250-01079/09

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 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre els ajuts agro-
ambientals a l’agricultura i la ramaderia eco-
lògiques
Tram. 250-01080/09

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 03.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
sector de l’olivera en les mesures pal·liatives 
dels efectes de la sequera
Tram. 250-01081/09

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 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del tres-centè aniversari de la Guerra 
de Successió
Tram. 250-01082/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució de disconformitat 
amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-01083/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la taxa pels 
serveis policials en les competicions espor-
tives que transcorren per vies interurbanes
Tram. 250-01085/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre l’estudi de via-
bilitat de la remodelació i ampliació de l’Es-
cola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
Tram. 250-01086/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
esglaonat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament 
d’un pla de dinamització econòmica per al 
Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions 
d’aquest centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució de suport a la plata-
forma contra el tancament de l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i 
Tremp i sobre el garantiment dels llocs de 
treball d’aquest centre i la creació d’una tau-
la per a la reactivació econòmica del Pallars 
Jussà
Tram. 250-01088/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la descontami-
nació del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
recursos dels pressupostos generals de 
l’Estat destinats a l’autoocupació, l’empre-
nedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la difusió de 
la informació relativa als ajuts a les famílies 
nombroses
Tram. 250-01091/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la reclama-
ció al Govern de l’Estat de l’execució de les 
obres de la variant de Vallirana de la carre-
tera N-340
Tram. 250-01092/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la senyalització complementària indicati-
va de la connexió de l’eix Diagonal amb les 
vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un catàleg general del patrimoni per a la 
preservació dels recursos naturals i cultu-
rals del Pla director de les colònies industri-
als del Llobregat
Tram. 250-01094/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Piaggio a Martorelles i de la 
marca Derbi i sobre les mesures de defensa 
i impuls del sector de la motocicleta
Tram. 250-01095/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau, i la seva 
catalogació com a bé de domini públic
Tram. 250-01096/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la seva 
adscripció als òrgans gestors del Parc Natu-
rals dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01097/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01099/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
als alumnes de batxillerat de la Torre de Cla-
ramunt per a usar el servei de transport es-
colar dels alumnes d’educació secundària 
obligatòria
Tram. 250-01100/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la disponibili-
tat lingüística del servei d’atenció telefònica 
ciutadana 012
Tram. 250-01101/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla integral de millorament de la senya-
lització dels trams en obres de l’eix Trans-
versal
Tram. 250-01102/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució de suport a les actua-
cions per a la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa de calls als territoris de llengua cata-
lana i la introducció del judaisme en els pro-
grames escolars d’història de Catalunya
Tram. 250-01104/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre la defensa da-
vant del Govern de l’Estat del manteniment 
i la consolidació dels plans, els programes i 
les mesures de suport als desocupats
Tram. 250-01106/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
plans específics per a les zones rurals afec-
tades per l’increment de robatoris i la pre-
sentació dels resultats del Programa opera-
tiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la bonificació del peatge de la carretera 
C-32 a Alella
Tram. 250-01109/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de les compensacions als usuaris habituals 
dels peatges de l’autopista AP-7 del Baix 
Penedès
Tram. 250-01111/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre Sant Fruitós de Bages i 
Sant Vicenç de Castellet i la bonificació del 
peatge entre Manresa i Terrassa de la carre-
tera C-16
Tram. 250-01112/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.05.2012 al 16.05.2012).

Finiment del termini: 17.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La construcció de la carretera C-31 entre la Tallada 
d’Em pordà i Torroella de Montgrí va provocar un pro-
cediment expropiatori que va començar el 2008 i que va 
culminar a mitjans del 2010 amb la signatura de la majo-
ria dels mutus acords.

Les finques expropiades son majoritàriament agrícola-fo-
restal i els seus propietaris son pagesos, la majoria dels 
quals dediquen les finques a la producció agrícola tradici-
onal o ecològica. Això vol dir que des del 2008 fins avui 
els propietaris de les finques no les poden utilitzar amb el 
que significa de pèrdua d’ingressos. Alguns dels propie-
taris han perdut el 30% de la seva superfície conreable.

Durant el 2010 es van començar a fer els pagaments als 
propietaris. A gener del 2011 es varen aturar els paga-
ments amb l’excusa que els pressupostos estaven prorro-
gats. Una vegada aprovats els pressupostos del 2011 es 
varen fer alguna pagaments i se’ls va prometre que es pa-
garia a l’octubre del 2011. Promesa no complida ja que 
fina avui no s’ha fet cap més pagament.

Els propietaris agraris a instàncies del sindicat Unió de 
Pagesos ha portat a terme tot un seguit de reclamacions 
continuades al Govern exigint el pagament de les expro-
piacions. El passat 4 d’abril varen fer una acció de protes-
ta reivindicant que els paguin unes expropiacions d’una 
carretera que ja fa dos anys que està en funcionament.

A ningú se li escapa que aquests reiterats incompliments 
(només s’han pagat un 50% de les expropiacions) per part 
del Govern de la Generalitat a pagar les expropiacions 
d’unes finques que no poden ser utilitzades pels seus pro-
pietaris des del 2008 els hi provoca unes pèrdues impor-
tants en la seva activitat, crea una desconfiança envers 
el Govern de la Generalitat i demostra una gran insen-
sibilitat per part del Govern cap a una activitat i cap uns 
propietaris també afectats per la crisi i les retallades go-
vernamentals.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a fer efectiu, durant l’any 
2012, el pagament dels expedients signats per mutu 
acord, amb els interessos corresponents derivats del re-
tard, als propietaris expropiats per la construcció de la 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la remodelació 
de la carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, és 
un centre on es fan tres línies d’ESO, Batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior que està pendent de 
canvi d’ubicació a zona de Vollpelleres.

Aquest Institut es troba situat a la carretera de Rubí, car-
retera BP-1503, el titular de la qual és la Generalitat de 
Catalunya, i és una via d’alta capacitat atès que serveix 
de connexió amb la veïna ciutat de Rubí.

Aquesta carretera ha estat des de fa molts anys objecte de 
debat per tal de reclamar-ne la seva millora, així el juliol 
de l’any 2009 l’aleshores comissió de Política Territorial 
d’aquest Parlament va aprovar un proposta de resolució 
que deia «El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a acordar amb l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès les obres de reordenació urbana, junt amb la 
redefinició d’usos de l’espai per a la mobilitat sostenible, 
a l’entorn de la carretera BP 1503 entre el sector de la Via 
Augusta i el centre urbà, que siguin compatibles amb la 
funcionalitat de la carretera.» 

L’AMPA de l’institut va mantenir el mes de gener una re-
unió amb l’ajuntament de Sant Cugat dels quals se’n des-
prenien alguns compromisos, entre ells el fet de construir 
un pas de vianants a l’esmentada carretera. Sembla que 
aquesta obra es va iniciar però va ser aturada per inspec-
tors del servei de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

El mes de març d’enguany el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat va aprovar una moció per unanimitat on s’insta a 
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la Generalitat, a iniciar els tràmits necessaris per a la re-
modelació de la carretera BP-1503 a fi de convertir-la en 
una via urbana de connexió entre el sector de Via Augus-
ta - Can Ametller i el centre de la ciutat. Entre les mesu-
res concretes que es demanen destaca la de «fer viable el 
desplaçament a peu, en bicicleta, i en transport públic, 
amb passos de vianants a nivell per a donar cobertura a 
tot aquell sector».

És evident doncs que existeix una demanda social per a 
millorar la via però sobretot en aquests moment preocupa 
la seguretat dels alumnes de l’institut Leonardo da Vin-
ci que passen a diari per aquesta carretera per accedir al 
centre escolar.

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

Proposta de resolució

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

– A iniciar els tràmits necessaris per a la remodelació de 
la carretera BP-1503 a fi de convertir-la en una via ur-
bana de connexió entre el sector de Via Augusta - Can 
Ametller i el centre de la ciutat.

– Mentre duri la tramitació d’aquest traspàs de la carre-
tera a l’Ajuntament s’insta a la Generalitat que de manera 
urgent dugui a terme aquelles actuacions a la BP-1503 
al seu pas per Sant Cugat que estableixin major segure-
tat per als alumnes que accedeixen a l’IES Leonardo da 
Vinci, i a la resta de la ciutadania en general, tals com la 
instal·lació d’un pas de vianants, amb tota la senyalització 
corresponent, o bé la semaforització d’aquell accés si es 
trobés més adient aquesta mesura.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El projecte de millora de la carretera C-31 en el tram en-
tre La Tallada i Torroella de Fluvià (a la comarca de l’Alt 
Empordà) ha tingut un procés llarg i complicat, que en-
cara no ha finalitzat. Un dels temes que resten pendents 
és la liquidació de les expropiacions. En aquest sentit, tot 
i que l’article 52 de Llei de 16 de desembre de 1954, d’ex-
propiació forçosa, determina que l’administració haurà 
de retenir el crèdit suficient per a la conclusió de l’expe-
dient expropiatori, l’evolució posterior d’aquest cas po-
sa en evidència fins a quin punt aquesta reserva no s’ha 
produït.

En aquest sentit, el procediment expropiatori del tram 
esmentat s’inicià l’any 2008, si bé fou durant l’any 2010 
quan es van signar la majoria de mutus acords i, a finals 
d’aquell any, quan es van començar a fer efectius els pri-
mes pagaments. Des d’aleshores, però, només s’han efec-
tuat alguns pagaments puntuals i, en la data d’avui, enca-
ra resten pendents els imports d’un mínim de 158 finques 
(pràcticament un 50%). Aquest fet provoca un increment 
en el cost de l’obra (atesos els interessos que caldrà as-
sumir per part de l’administració) i, com es pot suposar, 
perjudica notablement els propietaris i arrendataris, al-
gun dels quals tenen una activitat econòmica que en de-
pèn.

En les darreres setmanes, bona part dels afectats, repre-
sentants pel sindicat Unió de Pagesos, han intensificat les 
mesures de pressió per tal de reclamar el pagament dels 
deutes pendents. En aquest sentit, el dia 4 d’abril es va 
convocar una assemblea en la que van participar més de 
50 persones, durant la qual es va decidir tallar la carre-
tera C-31 al terme de Torroella de Fluvià. No deixa de 
resultar preocupant que aquestes accions ni tan sols ha-
gin aconseguit forçar una reacció del Departament de 
Territori i Sostenibilitat que, fins la data d’avui, no ha 
donat cap resposta concreta (com ara un calendari de 
pagament) ni ha convocat els afectats per tal de parlar 
d’aquesta qüestió.

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

Proposta de resolució

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

1. Fer efectiu el pagament, en el termini màxim de tres 
mesos, dels deutes pendents derivats de les expropiacions 
de les obres de millora de la C-31.

2. Pactar, en tot cas, un calendari de pagament amb els 
representants de les persones afectades, el qual haurà 
d’establir els terminis de liquidació i tindrà en compte les 
realitats més sensibles, especialment aquelles expropiaci-
ons que incideixen en l’activitat econòmica.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
rei i la casa reial en les institucions que ha 
de regular el Projecte de llei de l’Estat de la 
transparència, l’accés a la informació públi-
ca i el bon govern
Tram. 250-01116/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, pre-
sident, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Govern de l’Estat ha anunciat la seva intenció d’en-
viar al Congrés de Diputats un Projecte de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern que 
afectaria a les administracions públiques. El dia 23 de 
març el Consell de Ministres va veure en primera lectura 
l’avantprojecte de llei, posteriorment sotmès a informa-
ció pública. El mateix Govern ha advertit però que no 
preveu incorporar al rei i la casa reial dins aquesta le-
gislació.

Els fets recents que han afectat a la casa reial (Cas Ur-
dangarin, safari del rei a Botswana i d’altres) han accen-
tuat la necessitat, per altra banda ja existent, d’incloure el 
rei i la casa reial dins la legislació que s’està preparant.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a realitzar les gestions ne-
cessàries davant el Govern de l’Estat per a que s’inclogui 
al rei i la casa reial dins les institucions i administraci-
ons que seran objecte de regulació a l’avantprojecte o el 
Projecte de llei de la transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Her-
rera Torres, president GP ICV-EUiA; Jaume Bosch Mes-
tres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Nadal i Farreras, president, Miquel Iceta i Llo-
rens, portaveu, Marina Geli i Fàbrega, diputada, Esteve 
Pujol i Badà, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, 
Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La finca de Torre Mornau, de 90 hectàrees, gran plana 
d’estanys inclosa dins l’àrea del Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà, en els termes municipals de Pau, 
Castelló Empúries i Peralada. Hi ha una masia original 
del 1945 amb altres edificacions per usos rurals i quatre 
masies disperses de construccions anteriors, en mans de 
l’exèrcit que fins el 1966 hi tenia una eugassada militar.

El 2006 la Generalitat a través de l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) va comprar la finca a propietaris privats per valor 
de 2,3 milions euros per ampliar el Parc i buscar usos relaci-
onats amb el mateix. Fins al moment en una part de la finca, 
en una cessió d’ús del sòl, s’està conreant ferratges ecològics 
i permetent d’acord amb els usos del parc la ramaderia.

El passat mes de març el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a través de l’Incasòl anunciava un concurs pú-
blic per la venda de més de 9 hectàrees de la finca Torre 
d’en Mornau per un valor inicial de 2,5 milions d’euros, 
per motius de rendiment econòmic.

Diverses entitats ecologistes del territori han alertat 
d’aquesta venda i demanat aturar la venda.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 

1. Deixar sense efecte la venda de la finca Torre Mornau 
del Parc Natural dels Aiguamolls, per a garantir la propie-
tat pública de la Generalitat.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’usos agrí-
coles, ramaders i activitats relacionades amb el Parc d’acord 
amb la Llei de protecció dels aiguamolls de l’Empordà.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Nadal i Farreras, president del GP SOC; Marina Geli i 
Fàbrega, Esteve Pujol i Badà, Jordi Terrades i Santacreu, 
Mònica Lafuente de la Torre, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre les actuacions 
policials davant de protestes pacífiques per 
a evitar desnonaments
Tram. 250-01118/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, 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 d’Interior.

Exposició de motius

El dilluns dia 23 d’abril va tenir lloc al municipi de Salt 
una intervenció policial dels Mossos d’Esquadra contra 
una seixantena de persones que intentaven aturar, de ma-
nera pacífica, el desallotjament d’una família motivat per 
un desnonament hipotecari.

El resultat de la contundent actuació de la policia cata-
lana va ser de cinc ferits, amb moments de molta tensió 
i amb la utilització per part de la policia de material an-
tidisturbis.

Tan el dispositiu policial, que ha comptat amb set fur-
gons i més d’una vintena d’agents, com el tipus d’inter-
venció, s’han de considerar desproporcionats per a res-
pondre a un intent d’evitar de manera pacífica i solidària 
un desnonament hipotecari que suposa per als afectats 
pel desallotjament una greu situació familiar.

Entenem que l’actuació del nostre Govern ha de ser tro-
bar fórmules per a resoldre aquesta greu problemàtica i 
no pas respondre amb contundència policial.

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

Proposta de resolució

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

1. A que el Departament d’Interior doni les ordres opor-
tunes als comandaments dels cossos policials de Catalu-
nya per a que no es repeteixin, davant les protestes pací-
fiques per a evitar desnonaments hipotecaris, actuacions 
policials com la de dilluns dia 23 d’abril al municipi de 
Salt.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’execució del Pla especial de la central de 
biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat, Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per deixar en suspens l’execució de la central de 
biomassa de Juneda (Les Garrigues) fins no disposar d’un 
estudi d’impacte ambiental que integri totes les plantes 
de generació elèctrica dels entorns, les línies d’evacuació 
i els conreus energètics per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Actualment està a punt d’aprovar-se definitivament, pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat el Pla Especial de la 
central de biomassa de Juneda que la comissió territorial 
d’urbanisme de Lleida va aprovar provisionalment el pas-
sat 9 de febrer de 2012.

Aquesta planta de biomassa esta previst construir-la en 
sòl no urbanitzable de valor agrícola, al polígon 7, parcel-
les 91 i 92, al terme municipal de Juneda, i tindrà ca-
pacitat per generar una potència elèctrica superior als 
17,8 MWe bruts.

També està previst que aquesta planta necessitarà cremar 
com a combustible un total de 125.654 Tm a l’any, de fus-
ta i restes vegetals de tota mena, distribuïdes de la se-
güent forma, aproximadament, segons resulta del propi 
projecte.

Tipo de biomasa
Grupo 

tarifario
% combustible 

sobre el total
Toneladas 

anuales

Cultivo energético b.6.1 80% 100.508
Restos agrícolas b.6.2 5% 6.286
Restos forestales b.6.3 15% 18.860

Segons es reconeix en el Projecte de la nova planta de 
biomassa, en la mateixa zona es produeix una notable ac-
tivitat de tipus industrial i específicament de producció 
energètica, en bona part associada a la combustió –ja si-
gui de bio-massa o de gas natural. Entre aquestes activi-
tats, podem destacar l’existència de quatre instal·lacions 
de generació elèctrica: 

Una planta de cogeneració de gas natural amb una potèn-
cia de producció elèctrica de 16,4 MWe. Pel tractament i 
assecatge de 110.000 t/any de purins.

Una planta termosolar de l’empresa Termosolar Bor-
ges SL amb una potència total de 24,29 MWe bruts, que 
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té incorporada una planta de biomassa que crema altres 
70.000 Tm de biomassa, aprovada per resolució del De-
partament d’Economia i Finances, ECF/1508/2009, de 
29 d’abril de 2009.

Una planta de tractament energètic d’oliasses –combus-
tió–, al costat de la planta termo-solar.

Tres plantes fotovoltaiques, una de elles a menys de 
200 metres del extrem nord de la parcel·la de la nova 
planta.

A més hi ha una sub-estació elèctrica a 130 metres del 
extrem nord de la parcel·la.

Tot plega comporta que, cas de posar-se en funcionament 
la nova planta de bio-massa de Juneda, en aquesta zo-
na es passaria a suportar una producció de més de 58,49 
MWe (probablement superarà els 60 Mwe bruts) i a cre-
mar-se 195.654 Tm de biomassa a l’any, més el volum 
corresponent de m3 de gas natural, no determinats, asso-
ciats a la planta termo-solar i les oliasses corresponents.

El conjunt d’instal·lacions referides estan situades entre 
les poblacions de Juneda i Les Borges Blanques, en con-
cret la planta de tractament de purins –Trajucsa– està a 
2,9 km del nucli de Juneda i a 2,2 km del nucli de Les 
Borges Blanques; la nova planta de biomassa en tràmit, 
està situada a 1,4 km del nucli de Juneda i a 2,85 km del 
nucli de les Borges Blanques; la planta termo-solar com-
binada amb gas natural està situada a 2,7 km de Juneda i 
a 4,7 de Les Borges Blanques i la planta de oliasses està 
situada a 3,25 km del nucli de Juneda i a 5 km del nucli 
de Les Borges Blanques.

Per últim, des del punt de vista mediambiental, també cal 
tenir en compte tres aspectes rellevants, pels impactes 
que poden tenir en termes de contaminació atmosfèrica 
–emissions de CO2– d’impacte territorial, i d’impacte so-
bre el recursos hídrics, com són: 

– La mobilitat generada per l’aportació de, com a mínim, 
195.654 Tm de biomassa a l’any al conjunt de les plantes 
de tractament, que per força han de tenir un radi de cap-
tació de molts km.

– Les necessitats de recursos hídrics i de fertilitzants, per 
conrear un mínim de 100.508 Tm de conreus energètics 
a l’any.

– La instal·lació de les esteses elèctriques i de sub-esta-
cions, per evacuar i transformar l’energia generada en el 
conjunt de centrals.

Davant aquesta situació, és constata que malgrat cada 
instal·lació o central ha estat objecte de la seva pròpia tra-
mitació i aprovació tant urbanística com ambiental, no 
existeix cap estudi d’impacte ambiental integrat i acumu-
latiu del conjunt de les instal·lacions, que a efectes d’im-
pacte ambiental han de ser considerades també com un 
conjunt, actuant de forma acumulativa, per més que es 
tracte d’activitats que, en principi, poden ser considera-
des com d’energies renovables i admissibles cadascuna 
d’elles per separat.

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

Proposta de resolució

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

Primer. Elaborar i presentar, abans de la finalització del 
2012, una Avaluació ambiental prèvia –integral i agre-
gada-del conjunt d’instal·lacions de generació d’energia, 
d’assecatge de purins, de línies d’evacuació i de centrals 
de transformació elèctrica existents o en tràmit en un ra-
di de sis quilòmetres dels nuclis urbans de Les Borges 
Blanques i de Juneda (Les Garrigues). Aquesta avaluació 
haurà de contemplar les afectacions sobre el medi am-
bient i la salut humana de dites activitats, incloent-hi les 
emissions derivades del transport de biomassa i les que 
afectin a la qualitat dels sols i dels recursos hídrics, pels 
conreus energètics necessaris.

Segon. Deixar en suspens l’execució del Pla especial de 
la central de biomassa de Juneda, així com el procedi-
ment de concessió de llicència i demés autoritzacions de 
la referida central de biomassa, en tant no es disposi dels 
resultats de dita Avaluació ambiental i no s’hagi arribat 
a un acord amb els Ajuntaments dels municipis afectats i 
els seus entorns immediats.

Tercer. Donar el màxim de transparència al procés d’ava-
luació ambiental referits, en el sentit de facilitar la parti-
cipació ciutadana i l’accés a la informació disponible del 
projecte de referència i constituir una comissió de segui-
ment del procés d’avaluació ambiental que sigui repre-
sentativa dels conjunt dels Ajuntaments afectats i dels 
sectors socials, veïns i veïnes i entitats cíviques i medi-
ambientalistes interessats.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Bo-
ada Masoliver, Salvador Milà Solsona, Josep Vendrell 
Gardeñes, diputats GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’assumpció del 
cost de l’enderrocament de l’edifici de l’anti-
ga seu social del Club Nàutic de Mataró
Tram. 250-01120/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per as-
sumir el cost de l’enderroc de l’edifici de l’antic club nàu-
tic de Mataró a la zona de domini públic costaner per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’edifici de l’antiga seu social del Club Nàutic de Mataró, 
situat al passeig Marítim, a la zona de domini marítim-
terrestre, entre el Centre de Natació de Mataró i l’accés 
al pas soterrat de l’espigó, es troba en un deplorable estat 
d’abandonament, en estat ruïnós i amb perillositat pels 
usuaris del passeig i la platja, en previsió de la propera 
temporada d’estiu.

La propietat d’aquest edifici és de la Generalitat de Cata-
lunya, per haver-se rescindit la concessió administrativa 
que tenia el Consell Comarcal del Maresme.

L’Ajuntament de Mataró que ha redactat i aprovat el pro-
jecte d’enderroc ha acordat anticipar –si cal– l’execució 
de les obres d’enderroc abans de l’inici de la temporada 
d’estiu 2012, i també ha demanat que la Generalitat assu-
meixi finalment el cost d’enderroc d’aquest edifici de la 
seva propietat.

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 assumir el cost de la redacció del projecte i execució 
dels treballs d’enderroc de l’edifici de l’antiga seu so cial 
del Club Nàutic de Mataró, situat al passeig Marítim, a la 
zona de domini marítim-terrestre, fent la previsió pres-
supostària corresponent, ja sigui dins dels pressupostos 
2012 o fent la previsió corresponent en el projecte de 
pressupost per l’any 2013 i a concretar dit compromís 
ferm per mitjà del conveni corresponent amb l’Ajunta-
ment de Mataró.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre el finançament 
amb fons Feder del projecte d’execució de 
diverses obres de reurbanització del centre 
de Mataró
Tram. 250-01121/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

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 de su-
port a la petició de fons Feder per la millora d’urbanitza-

ció i dinamització comercial de la plaça de les Tereses, 
el carrer de Cuba i la plaça de Cuba de Mataró per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Mataró, per acord de l’Ajuntament Ple, 
ha acordat demanar finançament europeu, a través dels 
fons Feder, per aconseguir el 50% de finançament del 
pressupost necessari per executar les obres de re-urba-
nització del carrer de Cuba, la plaça de Cuba i la plaça de 
les Tereses de Mataró, que formen part del Pla d’impuls 
comercial del centre de la ciutat.

El projecte aprovat, quin pressupost estimat és de 
600.000,00 euros, inclou no sols obres d’urbanització si-
nó també diferents actuacions de difusió i de promoció 
comercial d’aquest sector del centre de la ciutat.

Aquest projecte és especialment important per la dina-
mització econòmica, el comerç i l’ocupació a la ciutat de 
Mataró, que està greument afectada per la crisis econò-
mica.

Atès que la presentació de peticions de fons Feder davant 
la Comissió europea cal que tinguin el suport tant del go-
vern autonòmic com del govern de l’Estat.

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 ple suport i fer les gestions necessàries, tant da-
vant el govern de l’Estat com davant la Comissió euro-
pea, per tal que s’accepti i s’aprovi la inclusió del Projec-
te per executar les obres de re-urbanització del carrer de 
Cuba, la plaça de Cuba i la plaça de les Tereses de Mata-
ró i les actuacions de promoció econòmica i dinamitza-
ció comercial, que formen part del Pla d’Impuls Comer-
cial del centre de la ciutat de Mataró.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada, Judit Carreras Tort, diputada, Esteve Pujol 
i Badà, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 10 d’abril de 2012 el DOGC va publicar una 
nova convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris/
àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran 
i Solsonès.

Aquesta convocatòria continua la línia iniciada pels go-
verns catalanistes i d’esquerres de donar resposta a la 
necessitat de facilitar l’accés a la universitat, en igualtat 
d’oportunitats, a la població catalana.

Les condicions geogràfiques específiques de les comar-
ques de muntanya impliquen un cost addicional de des-
plaçament i allotjament a les famílies amb fills o filles que 
volen accedir a la universitat i que no disposen, en el seu 
àmbit territorial, de centres d’ensenyament superior de 
caràcter presencial permanent per seguir els seus estudis.

En aquest context, i com a prova pilot, l’any 2004 es va 
impulsar una línia específica d’ajuts als estudiants l’Alt Pi-
rineu i Aran que accedien per primer cop a la universitat.

L’any 2008, amb la voluntat d’ampliar la mobilitat co-
marcal dels estudiants universitaris i les estudiants uni-
versitàries de les àrees de muntanya de Catalunya, va fer 
un nou pas endavant estenent l’àrea territorial d’aplicació 
dels ajuts a la comarca del Solsonès.

Ara cal continuar ampliant aquesta línia d’ajuts a la resta 
de comarques de muntanya.

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 ampliar la convocatòria d’ajuts per a estudiants uni-
versitaris/àries de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès, 
i incloure-hi els estudiants universitaris/àries del Bergue-
dà, el Ripollès i la resta de comarques de muntanya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Marina 
Geli i Fàbrega, Judit Carreras Tort, Esteve Pujol i Badà, 
diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’impuls i el fo-
ment del turisme a l’Anoia i les mesures per 
a finançar-lo
Tram. 250-01123/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

La comarca de l’Anoia està formada per 33 municipis de 
variada tipologia, tot concentrant-se el 53,6% de la po-
blació a la Conca d’Òdena conformada per Igualada i els 
municipis veïns de Vilanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui i Òdena. La comarca compta amb tres sub-
territoris socioeconòmics diferenciats i que condicionen 
el seu desenvolupament: l’Alt Anoia, la Conca d’Òdena i 
l’Anoia Sud.

Actualment la comarca de l’Anoia ha de fer front a una 
crisi en el seus sectors industrials tradicionals que, agreu-
jada en els darrers anys, ha arribat a tenir un gran im-
pacte en el sector industrial de la comarca. Hores d’ara, 
l’Anoia és una de les comarques més afectades per la crisi 
econòmica amb un dels percentatges més elevat de po-
blació en atur entre les comarques catalanes. És una co-
marca que ha patit un retrocés de l’activitat econòmica 
experimentant una caiguda més intensa (-10,2%) i un in-
crement de la població de persones en atur, en especial 
de llarga durada que supera ja el 40% del total.

Davant d’aquesta situació, entre d’altres actors, el Con-
sorci per la Promoció Turística de l’Alta Anoia com a ens 
dinamitzador i promotor del turisme de la comarca des 
de ja fa 13 anys, ha apostat per impulsar una acció co-
marcal de turisme com a estratègia per a la diversificació 
de l’economia territorial, en especial la rural.

En els darrers anys, i a partir del treball consensuat del 
Pla Estratègic de Turisme per la comarca es va conclou-
re, entre d’altres, la necessitat de crear un ens únic de 
gestió i de foment del turisme del conjunt de la comarca, 
amb participació pública-privada i que pugui dur a ter-
me la creació de nous productes turístics singulars i la 
seva comercialització, tenint en compte el potencial de 
l’Anoia per posicionar-se coma destinació referent i pio-
nera d’activitats a l’aire lliure, btt i senderisme de la Ca-
talunya Central.

Neix així Anoiaturisme que ha elaborat el projecte 
«L’Anoia, activitats a l’aire lliure al Cor de Catalunya» 
que compta amb tres eixos de desenvolupament: 

– Un nou edifici coma centre de les activitats, situat al 
municipi de Prats de Rei.
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– Un producte específic, ja experimentat: l’Anoiabike-
tour.

– Un esdeveniment aglutinador: l’AnoiaRaceTour (nascut 
l’any 2011).

El projecte està previst que es dugui a terme en un ter-
mini de 4 anys (2012-2016) dins de l’estructura d’Anoia 
Turisme. La previsió econòmica d’impuls al projecte no 
supera el milió d’euros per a tot el període.

El Grup Parlamentari Socialista considera que és d’im-
portància estratègica el suport i la promoció d’aquesta 
iniciativa pública-privada de promoció econòmica de la 
comarca de l’Anoia.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar suport al projecte pel foment del turisme a la 
comarca de l’Anoia que impulsen entre d’altres entitats el 
Consorci per la Promoció Turística de l’Alt Anoia.

2. Crear una Taula de participació entre la Generalitat, 
els ens locals i comarcals de la comarca de l’Anoia i els 
agents socials i econòmics més representatius per tal 
d’establir les mesures econòmiques necessàries per a co-
finançar el programa plurianual 2012-2016 aprovat per la 
mateixa entitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les deficiències de la via d’accés a l’autopis-
ta AP-7 des de Sant Sadurní d’Anoia i la re-
modelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

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 passat dia 14 de juliol de 2011, l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia va enviar una notificació amb número 
d’expedient SEC/410/2011 al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya fent-los co-

neixedors del mal estat del ferm de la via que dóna accés 
a l’autopista en aquest municipi.

El dia 16 de setembre s’envia una segona notificació al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, davant la man-
ca d’actuació per part de la Generalitat de Catalunya, ex-
plicant de nou el mal estat del ferm de la via d’accés a 
l’autopista, i fent saber també que les baranes de segu-
retat des de la rotonda amb al monument de Coco Mir 
fins l’entrada de Sant Sadurní d’Anoia es troben trencades 
i contribueixen a que l’índex de perillositat sigui encara 
molt més alt.

En aquesta mateixa notificació es fa coneixedor al De-
partament de Territori i Sostenibilitat que caldria estu-
diar la situació en que ha quedat la primera rotonda que 
es troba abans de la que dóna entrada a l’autopista, venint 
des del municipi. Aquesta rotonda té unes grans dimensi-
ons, per quan hi havia les dues direccions, i actualment la 
seva funció ha quedat anul·lada. En l’actualitat, en aques-
ta rotonda quan es gira, es fa un coll d’ampolla, dificul-
tant el gir dels camions.

El dia 11 de novembre de 2011 s’envia una tercera notifi-
cació al Departament de Territori i Sostenibilitat, adjun-
tant un informe del cap de policia local de Sant Sadurní 
d’Anoia, en el qual es posa de manifest que aquest tram 
de carretera BP 2427, ha passat de tenir un trànsit mode-
rat a ser la principal connexió del municipi amb el seu 
entorn, amb un increment de trànsit molt notori. A l’in-
forme s’indica que la zona presenta una situació elevada 
de risc pels usuaris de la via.

El mes de desembre passat es va fer una actuació puntual 
i insuficient per part del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat per cobrir els forats que tenia el ferm de la via, 
però aquesta actuació no va ser feta amb la qualitat ne-
cessària. Actualment el ferm torna a estar pràcticament 
en el mateix estat que abans de l’actuació.

Després de deu mesos no s’ha rebut a l’Ajuntament cap 
resposta a cap de les tres notificacions enviades al De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquesta via és contínuament transitada per vehicles de 
gran tonatge provinents de la indústria i dels centres lo-
gístics de la vila i, a la vegada, és la via d’accés principal 
a l’autopista AP-7, no només pels ciutadans i ciutadanes 
de Sant Sadurní d’Anoia, sinó també dels municipis dels 
voltants (Sant Llorenç d’Hortons, Torrelavit, Sant Pere de 
Riudebitlles, etc.).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dur a terme una actuació immediata i urgent per re-
parar totes les deficiències de la via d’accés a l’autopista 
AP-7 des del municipi de Sant Sadurní d’Anoia, tant pel 
que fa a la millora del ferm com a la reparació de les ba-
ranes de seguretat.

2. Estudiar la situació en que ha quedat l’antiga roton-
da d’accés des del municipi a l’autopista A-7 i planificar 
una actuació de remodelació per tal de facilitar una ma-
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jor fluïdesa del trànsit i la millora de la seguretat viària 
en aquest punt.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la petició al Go-
vern de l’Estat de l’execució del projecte fer-
roviari «Tercer fil» de Tarragona
Tram. 250-01125/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Núria Segú 
Ferré, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El model ferroviari de la ciutat de Tarragona està dissenyat 
amb el suport de totes les forces polítiques, la societat civil 
i l’aprovació en ple pel Consistori des de maig del 2010.

Aquest model comú té com a objectiu final la millora de 
les comunicacions, la connexió i l’enllaç ferroviari amb 
el Port de Tarragona per a la sortida de mercaderies i la 
reforma de la façana marítima.

La situació econòmica que ha generat una crisi global, 
afecta a les administracions que havien de finançar les 
obres necessàries per a la construcció d’aquestes infraes-
tructures. Però precisament en situacions de crisi és quan 
hem de fer més esforços perquè l’activitat econòmica no 
s’aturi i puguem sortir de la crisi. Això significa que no 
podem tenir ni el port ni la indústria esperant unes solu-
cions que avui no tenen data ni pressupost, i que reque-
reixen de solucions urgents que ens facin competitius.

De tots és coneguda la dificultat que té el nostre ferrocar-
ril de connectar amb Europa en tenir diferent ample de 
via, problema que ha quedat resolt des de la frontera fins 
a Can Tunis (Barcelona), per la qual cosa el Port de Bar-
celona i els polígons de l’entorn sí tenen accés i suposa un 
gran avantatge competitiu respecte del Port de Tarragona 
i la seva indústria que s’ha de solucionar amb urgència.

Per això s’ha posat sobre la taula la solució anomenada 
«Tercer fil», que suposa col·locar un tercer rail a la via 
actual que faria compatible la via amb els dos amples i 
resoldria el problema existent.

El cost estimat de 50 milions d’euros i l’absència de com-
plexitat tècnica per a la seva execució fan que aquesta 

obra pugui ser escomesa amb rapidesa i amb disponibi-
litat pressupostària més fàcilment que altres propostes ja 
contemplades però que no estan en fase de construcció 
immediata.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Primer: Donar suport al projecte ferroviari anomenat 
com a «Tercer fil» de Tarragona, condicionat al fet que el 
disseny i la implementació del projecte garanteixi l’abs-
ència d’afectacions significatives als serveis actuals de 
viatgers i al futur servei de rodalies de Tarragona.

Segon: Demanar al Govern de l’Estat la seva execució 
prioritària, establint els mecanismes de consulta amb les 
administracions i entitats socioeconòmiques del territori 
per adoptar la solució definitiva del seu traçat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Xavier Saba-
té i Ibarz, Josep M. Sabaté Guasch, Núria Segú Ferré, Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
impost sobre les grans transaccions finan-
ceres entre els estats membres de la Unió 
Europea
Tram. 250-01126/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees la creació d’un 
impost sobre les grans transaccions financeres entre els 
vint-i-set estats membres a partir de l’1 de gener de 2014.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons de suport a la reindustrialització dels 
estats de la Unió Europea amb més atur
Tram. 250-01127/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees la creació de 
fons de suport a la reindustrialització dels estats amb més 
atur.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de les polítiques econòmiques de la Unió 
Europea i la creació d’un govern europeu
Tram. 250-01128/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees la creació de 
mecanismes de coordinació de les polítiques econòmi-
ques i la creació d’un autèntic govern europeu en con-
traposició a les estructures intergovernamentals actuals.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’harmonització 
de figures impositives amb factors de cor-
recció segons el producte interior brut i la 
renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62469 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees l’harmonitza-
ció de figures impositives amb aplicació de factors de 
correcció segons el Producte Interior Brut (PIB) i la ren-
da per càpita.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la proposta Ro-
card
Tram. 250-01130/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees l’anomenada 
«proposta Rocard» que consisteix en què el Banc Central 
Europeu trianguli amb les entitats financeres públiques 
de les administracions estatals i regionals que permeti 
comprar deute públic a baix cost.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la dotació del 
Fons europeu d’estabilitat financera i del 
Mecanisme europeu d’estabilitat
Tram. 250-01131/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees que es doti el 
Fons Europeu d’Estabilitat Financera (FEEF) i el Meca-
nisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) per tal que tinguin 
una funció de polítiques preventives a més de les de res-
cat.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la despesa en 
projectes d’inversió estratègica mitjançant 
el Banc Europeu d’Inversions
Tram. 250-01132/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees una major des-
pesa en projectes d’inversió estratègica a través del Banc 
Europeu d’Inversions potenciat.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
consells d’experts per a la reactivació eco-
nòmica, els canvis fiscals i el manteniment 
dels serveis públics
Tram. 250-01133/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear un consell d’experts que reculli les diferents ex-
periències sobre l’impuls de la reactivació econòmica, els 
canvis fiscals i el manteniment dels serveis públics que 
actualment apliquen els estats i els diferents governs de 
nacions o regions europees.

b) Presentar les conclusions d’aquest consell d’experts al 
Parlament en un termini no superior a dos mesos.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
agència europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
en tots els contactes amb autoritats europees la creació 
d’una agència de qualificació de crèdits europea amb col-
laboració público - privada que proporcioni informació 
sobre la solvència del deute sobirà europeu als inversors; 
amb una composició coneguda que garanteixi la fiabilitat 
i transparència de les seves qualificacions i que estigui 
obligada a rendir comptes sobre l’elaboració i l’encert de 
les seves actuacions.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
autoritat comuna del Tresor europeu per a 
gestionar el deute mutualitzat
Tram. 250-01135/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62475 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, 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’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit per fer front a la cri-
si econòmica i financera, que fa compatible l’inevitable 
reestructuració de la despesa pública i les polítiques de 
reactivació econòmica que han de permetre generar ocu-
pació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els quals participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la defensa d’un aprofundiment de la unió polí-
tica i social europea cap a un espai federal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees la creació de 
mecanismes de coordinació de les polítiques econòmi-
ques i la creació d’una autoritat comuna del Tresor, que 
habiliti els instruments de gestió del deute mutualitzat a 
través de la creació dels eurobons i lluiti de forma eficaç 
contra les turbulències i els atacs especulatius.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Tura i Camafreita
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada del servei de progra-
mació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62483 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Sanitat Respon és un servei de la Conselleria de Salut 
del Govern de Catalunya, gestionat avui per l’empresa 
pública Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i creat 
l’any 2001 com un servei telefònic d’informació sanitària 
i consells de salut.

Avui, més de deu anys després, Sanitat Respon s’ha con-
vertit en un servei d’informació sanitària, facilitant i ga-
rantint l’accés universal als recursos de salut, que té com 
objectius incrementar el nivell d’accés a la informació i 
serveis sanitaris, canalitzar la demanda sanitària i contri-
buir a la resolució de problemes sanitaris.

Durant la seva trajectòria, Sanitat Respon s’ha perfilat 
com una línia reactiva que ofereix informació sanitària 
i consells de salut, programació de visites, gestions i trà-
mits, així com un servei de traducció lingüística per a 
professionals i institucions sanitàries que a més, ofereix 
un programa de deshabituació al tabaquisme i seguiment 
de pacients de risc, campanyes d’enquestes a ciutadans 
relacionades amb el sistema sanitari i activitats de pro-
moció de la salut i/o de suport a la salut pública.

A partir de l’any 2007, per tal de millorar l’accés als ser-
veis sanitaris i canalitzar la demanda sanitària i a través 
del telèfon 902 111 444 (telèfon de pagament), hom pot 
programar visites (cita prèvia) al seu metge de capçalera, 
infermera, pediatra i dentista de referència.

Així, l’any 2007 Sanitat Respon va atendre 2.252.860 
trucades, l’any 2008 van ser 4.509.475 trucades, l’any 
2009 foren 4.033.492 trucades de les quals 2.980.412 
eren per cita prèvia, i l’any 2010 foren 3.152.306 de las 
quals 2.420.360 eren per cita prèvia i segons les darre-
res informacions de la Conselleria de Salut, l’any 2011 va 
contestar 3 milions de trucades. Dues línies romanen dis-
ponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any a tra-
vés d’una plataforma multicanal. Gestionat per un equip 
de professionals d’infermeria i de teleoperació, oferia fins 
el passat mes de gener un servei d’atenció telefònica per-
sonal i personalitzat de caràcter permanent, resolutiu, 
pròxim i professional.

A partir del mes de gener aproximadament, al servei 
de programació de visites o de cita prèvia s’ha intro-
duït l’atenció mecanitzada a través d’unes respostes prè-
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viament gravades, de manera aleatòria durant el dia i 
sempre a partir de la tarda/vespre i a la nit. Aquest fet 
comporta una pèrdua de qualitat i un pitjor servei als ciu-
tadans en un servei que funcionava perfectament a través 
d’una atenció personal i personalitzada, i a més cal tenir 
present la barrera que significa per a les persones grans, 
les persones amb dificultats de dicció, etc.

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 eliminar l’atenció mecanitzada en el servei de pro-
gramació de visites de Sanitat Respon.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels pagaments per a continuar la construc-
ció d’una escola de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01137/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62484 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’abril de 2008, el Departament d’Educació i l’Ajun-
tament de Cerdanyola del Vallès van signar un con-
veni de cooperació per a la realització de les obres de 
nova construcció de l’Escola, de dues línies, al carrer 
Riu Sec d’aquesta localitat. L’import inicial de la in-
versió a realitzar fins el 31 de desembre de 2010, era de 
4.090.500,00 euros, i es desglossava en tres anualitats de 
190.500,00 euros, 1.560.000,00 euros i 2.340.000,00 eu-
ros pels anys 2008, 2009 i 2010 respectivament.

El 9 de desembre del mateix any es va signar la prime-
ra addenda a aquest conveni, per tal d’ampliar la dota-
ció econòmica fins a 4.690.000,00 euros, d’adaptar els 
imports de cada anualitat al ritme d’execució real de les 
obres i de prorrogar el termini de vigència fins el 31 de 
desembre de 2011, reajustant les quantitats destinades a 
cada anualitat. Posteriorment, el 12 de març de 2010, es 
van tornar a adaptar els imports de cada anualitat mitjan-
çant la signatura d’una segona addenda, i així va ser de 

nou l’octubre de 2011, en què es va prorrogar novament el 
termini de realització de les obres, fins el 31 de desembre 
de 2013, i es van reajustar de nou les anualitats.

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 concertar, garantir i agilitzar els pagaments per a 
poder seguir el procés de construcció de l’Escola del car-
rer Riu Sec de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat que 
aquest nou equipament entri en funcionament a l’inici del 
curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres projectades per a completar el ca-
mí de ronda de Lloret de Mar
Tram. 250-01138/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 2007 es va signar un conveni entre l’ajuntament de 
Lloret de Mar, la Generalitat i la propietat del tram del 
camí de ronda entre Cala Banys i Fanals que havia de 
permetre l’obertura d’aquest i les actuacions de millora i 
consolidació necessàries per a fer-lo practicable.

Per part de la Generalitat s’assumia el finançament del 
cost de les obres projectades, amb un pressupost de 
60.000 euros.

Fins a data d’avui, però, no s’ha donat compliment al 
conveni. Per tant no s’han executat les obres i no ha estat 
possible fer accessible aquest tram de camí de ronda que 
esdevindria un atractiu més per a la dinamització turís-
tica de la zona.

Aquest incompliment ha provocat la caducitat d’aquell 
conveni i, per tant, cal que la Generalitat torni a nego-
ciar-lo.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– A que, d’acord amb la voluntat i els objectius del con-
veni de 2007, es realitzin les actuacions necessàries per a 
tornar a negociar-lo, obtenir la cessió dels terrenys i una 
vegada aquesta cessió sigui ferma s’executin les obres 
projectades per a completar el camí de ronda de Cala 
Banys fins a Fanals.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud
Tram. 250-01139/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Ronda Sud d’Igualada és una connexió viaria molt 
important especialment pels municipis de la Conca 
d’Òdena, a la comarca de l’Anoia. La construcció de la 
seva primera fase connecta els municipis de Vilanova del 
Camí i de Santa Margarida de Montbui, vorejant el mu-
nicipi d’Igualada.

Per raons inexplicables aquesta infraestructura viària no 
disposa d’un vial de connexió amb la ciutat d’Igualada. 
La manca d’aquesta connexió comporta que els efectes 
sobre la mobilitat de la ciutat siguin escassos. Dit en d’al-
tres paraules, d’existir la connexió es milloraria de forma 
substancial la mobilitat de la ciutat d’Igualada i, de forma 
molt especial, el barri del Rec i les industries adoberes 
existents.

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 a impulsar la 
construcció d’un vial de connexió que connecti la Ronda 
Sud d’Igualada amb el municipi d’Igualada, tot establint 

un calendari per l’aprovació del projecte i altres docu-
ments necessaris així per la seva execució.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre les causes de l’increment 
de la mortalitat a la xarxa viària i l’execució 
de les obres pendents a les carreteres N-II 
i C-25
Tram. 250-01140/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

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, Xavier Sabater i Ibarz, dipu-
tat i Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Les carreteres, autovies i autopistes catalanes han experi-
mentat durant el primer trimestre de l’any 2012 un incre-
ment preocupant dels accidents mortals. Ha estat, amb 
diferència, el pitjor inici d’any de la darrera dècada pel 
que fa a mortalitat viària.

Si analitzem el conjunt del territori català veurem que 
respecte a l’any 2010, els accidents mortals han passat de 
35 a 47, el que suposa un 34% d’increment. El número de 
víctimes mortals ha passat de 42 a 55.

Si fem una territorialització de la xarxa viària, podem 
veure que mentre a Tarragona hi ha hagut una millora 
important, a Barcelona les víctimes mortals s’han incre-
mentat en un 35,5% i, tant a les carreteres de Lleida com 
a les de Girona s’ha produït un increment de prop del 
90% de les víctimes mortals. En els dos casos hem passat 
de set a tretze víctimes mortals.

Aquestes dades són especialment preocupants si tenim 
en compte que en els darrers mesos s’ha produït una dis-
minució global de la mobilitat a Catalunya i que en el 
darrer trienni (2008-2012) s’havia aconseguit una dismi-
nució del 8,5% d’accidents greus i mortals.

La major part d’accidents mortals s’han produït durant 
els caps de setmana i en trams de la xarxa viària conside-
rats de tenir un risc alt de patir accidents, com per exem-
ple diferents trams de la C-25 i de la N-II, (en aquests 
últims mesos han estat especialment greus els accidents a 
la N-II al seu pas per Figueres).
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Les organitzacions sindicals de la Policia de Catalunya 
han denunciat que, a la plantilla de trànsit, hi falten 300 
agents i que hi ha hagut una reducció dràstica de la vigi-
lància en les nostres carreteres.

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

Proposta de resolució

1. Elaborar per part de la Direcció General de Trànsit, en 
el termini de dos mesos, un informe que analitzi les cau-
ses de l’increment de la mortalitat en la xarxa viària cata-
lana i una actualització de les necessitats reals d’efectius 
policials, vehicles i patrulles.

2. Presentar aquest informe, preferentment en la Comis-
sió d’Estudi de la Seguretat Viària o, per defecte, en la 
Comissió d’Interior del Parlament.

3. Reforçar tant la senyalització com la vigilància en els 
trams considerats de risc alt o molt alt (segons estudi Eu-
roRAP i estadístiques de la DGT).

4. Instar al Ministerio de Fomento a que prioritzi les mi-
llores de la N-II al seu pas pel municipi de Figueres.

5. Instar al Govern de la Generalitat que acceleri l’exe-
cució de les obres de desdoblament de la C-25, tot prio-
ritzant aquells trams en els quals hi ha una concentració 
major d’accidents greus.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, Mònica Lafuente de la Torre, Agnès Par-
dell i Veà, Xavier Sabaté i Ibarz, Joan Ferran Serafini, 
diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’increment de 
delictes i faltes a les regions policials del Pi-
rineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-01141/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

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, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En els últims mesos hem pogut veure com diferents col-
lectius han manifestat la seva preocupació, tant per l’in-
crement de fets delictius en les comarques de Lleida com 

per la disminució dels efectius dels Mossos d’Esquadra 
en els últims anys.

L’anàlisi de l’informe de fets penals coneguts per la Po-
licia de l’any 2011 i la comparativa amb l’any 2010 cor-
robora aquestes impressions. Tot i que en el conjunt de 
Catalunya hi ha un descens tant en delictes (-2,26%) com 
en faltes (-2,97%), en les regions policials de Pirineu Oc-
cidental i Ponent s’evidencia un increment de delictes i 
faltes del 4,77% i del 4,21% respectivament.

A més a més, en aquestes dues regions policials també 
podem constatar què, tot i l’augment de delictes, el nom-
bre de detencions és inferior al de l’any 2010 i el nombre 
de resolucions no s’incrementa en la mateixa proporció 
que el nombre de delictes i faltes.

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

Proposta de resolució

1. Elaborar un informe que analitzi els motius de l’incre-
ment de delictes i faltes en les regions policials de Piri-
neu Occidental i Ponent.

2. Presentar aquest informe en el termini de tres mesos 
davant les respectives Juntes Locals de Seguretat i en la 
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya.

3. Fer una reavaluació de les necessitats, tant en nombre 
d’agents com en equipaments i infraestructures, en les re-
gions policials afectades per l’increment de fets delictius. 
Així mateix es prioritzarà la incorporació en aquestes 
comarques dels agents provinents de la vint-i-cinquena 
promoció dels Mossos d’Esquadra.

4. Incloure en les properes enquestes de Seguretat Públi-
ca de Catalunya, un apartat amb les preguntes que tèc-
nicament es considerin adequades, orientat a detectar el 
que està passant en aquestes regions policials.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, Mònica Lafuente de la Torre, Agnès Par-
dell i Veà, Xavier Sabaté i Ibarz, Joan Ferran Serafini, 
diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la manca de 
col·laboració de l’Administració de l’Estat 
amb el Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62791 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent sobre la manca de col·laboració de l’Administra-
ció de l’Estat amb la Institució del Síndic de Greuges de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Els informes del Síndic de Greuges de Catalunya han po-
sat en evidència, any rere any, una manca de col·laboració 
de l’administració de l’Estat, que incompleix l’article 
59 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, el qual especifica clarament que «el Síndic de 
Greuges pot sol·licitar la col·laboració de l’Administra-
ció general de l’Estat a Catalunya en les actuacions que 
porti a terme en exercici de les seves competències». En 
la presentació de l’informe d’aquest any davant el Par-
lament de Catalunya, per exemple, el Síndic ha qualifi-
cat la Delegación del Gobierno com una «administració 
gens col·laboradora». La manca de col·laboració no només 
significa una vulneració dels principis de transparència i 
lleialtat institucional; sinó que lesiona els drets més ele-
mentals dels ciutadans i ciutadanes, en la mesura que els 
situa en una posició d’indefensió davant l’Estat Espanyol.

Un dels exemples més significatius d’aquesta opacitat 
és la prohibició d’entrar, el 17 d’abril passat, al Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE) a la Zona Franca de 
Barcelona, amb l’excusa que jan l’han visitat d’altres or-
ganismes. La decisió ha provocat la denúncia de Síndic 
de Greuges a l’executiu espanyol i a les Nacions Unides. 
També han existit queixes sobre els drets lingüístics, els 
quals no han estat atesos per la Delegación del Gobier-
no. No deixa de resultar paradigmàtic que precisament 
enguany el govern de l’Estat Espanyol hagi presentat un 
projecte de llei de transparència i bon govern que no in-
clou, en cap cas, la necessitat que les institucions dels go-
verns nacionals tinguin accés als serveis, equipaments i 
a la informació generada per l’administració de l’Estat.

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

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya: 

1. Denuncia la manca de col·laboració de l’administració 
de l’Estat amb la institució del Síndic de Greuges, ex-
pressada any rere any en l’Informe anual i que es tradu-
eix en manca d’informació, de respostes o en la impossi-
bilitat d’accedir físicament als equipaments estatals.

2. Insta el Govern de l’Estat Espanyol a col·laborar, tal i 
com fan la resta d’administracions que operen a Catalu-
nya i d’acord amb allò que estableix la Llei del Síndic de 
Greuges, per tal d’evitar la sensació d’impunitat de l’ad-
ministració de l’Estat i d’indefensió dels ciutadans i ciu-
tadanes que han d’utilitzar els seus serveis.»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Pere Bosch Cuenca, diputat del GP d’ERC; Violant Mas-
caró i López, diputada del GP d’ERC; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada, Esteve Pujol i Badà, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

La finca de Torre Mornau, de 90 hectàrees, gran plana 
d’estanys inclosa dins l’àrea del Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà, en els termes municipals de Pau, 
Castelló Empúries i Peralada. Hi ha una masia original 
del 1945 amb altres edificacions per usos rurals i quatre 
masies disperses de construccions anteriors, en mans de 
l’exèrcit que fins el 1966 hi tenia una eugassada militar.

El 2006 la Generalitat a través de l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) va comprar la finca a propietaris privats per va-
lor de 2,3 milions euros per ampliar el Parc i buscar usos 
relacionats amb el mateix. Fins al moment en una part de 
la finca, en una cessió d’ús del sòl, s’està conreant ferrat-
ges ecològics i permetent d’acord amb els usos del parc 
la ramaderia.

El passat mes de març el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a través de l’Incasòl anunciava un concurs pú-
blic per la venda de més de 9 hectàrees de la finca Torre 
d’en Mornau per un valor inicial de 2,5 milions d’euros, 
per motius de rendiment econòmic.

Diverses entitats ecologistes del territori han alertat 
d’aquesta venda i demanat aturar la venda.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Deixar sense efecte la venda de la finca Torre Mornau 
del Parc Natural dels Aiguamolls, per a garantir la propi-
etat pública de la Generalitat.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’usos 
agrícoles, ramaders i activitats relacionades amb el Parc 
d’acord amb la Llei de protecció dels aiguamolls de 
l’Em pordà.

3. Obrir una negociació entre el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 



7 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 311

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

Departament de Territori i Sostenibilitat amb la finali-
tat de no alienar aquesta finca i donar-li rendiment en el 
marc de l’explotació general del Parc dels Aiguamolls.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, Jordi Terrades i Santacreu, Marina 
Geli i Fàbrega, Esteve Pujol i Badà, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la presentació 
del decret de venda directa
Tram. 250-01144/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El sector agrari pateix un greu problema al vendre els 
seus productes, en moltes ocasions, per sota del preu de 
cost. Aquesta problemàtica és veu agreujada pel fet d’ope-
rar massa intermediaris des de l’obtenció del produc-
te fins que arriba al consumidor. Cal cercar solucions a 
aquest fet que suporta el sector agrari i una possible sorti-
da passa per fer un reconeixement a la venda directa dels 
productes agroalimentaris, minvant així el nombre d’int-
ermediaris. Cal fer més rentable les explotacions agrà-
ries, cercar alternatives per la diversificació econòmica i 
evitar el possible perill de pèrdua de viabilitat. Amb la 
regulació de la venda directa a més s’afavoreix el consum 
de productes de temporada i es potenciarà un nínxol de 
mercat que cada vegada té més força entre els consumi-
dors, especialment els del món urbà.

Cal recordar que la Resolució 671/VII del Parlament de 
Catalunya, sobre món agrari sorgida del Monogràfic ce-
lebrar el 14 d’abril de 2010 recollia la necessitat d’impul-
sar iniciatives que permetin compactar la cadena agroa-
limentària, des de la producció fins als consumidors, per 
a obtenir el màxim valor afegit, així com fomentar l’im-
puls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar 
la distància entre productors i consumidors, prioritzant 
la venda directa als consumidors i modificant la norma-
tiva que impedeix la venda directa en espais públics a 
les agrupacions de productors amb personalitat jurídica 
pròpia.

D’altra banda la Moció 38/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la situació del món agrari que sorgí arran 
d’una interpel·lació promoguda pel grup socialista, tam-

bé instava al Govern a continuar les tasques ja iniciades 
orientades a l’aprovació del decret de foment de la venta 
directa, per tal de validar un document final i estudiar-ne 
l’aprovació en el termini més breu possible en funció de 
la conjuntura actual, i valorar noves formules de finança-
ment orientades a la promoció, el foment i la comercialit-
zació dels productes de proximitat.

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 presentar en el termini màxim de tres mesos el De-
cret de Venta Directa, treballs del qual ja es varen iniciar 
en la legislatura passada.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels criteris marcats per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre amb re-
lació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Ventura Brusca, 
diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha do-
nat a conèixer finalment la seva proposta de cabal eco-
lògic per al tram final de l’Ebre, i que finalment és in-
ferior als 100 metres cúbics per segon del cabal mínim 
que fixava l’actual pla de conca. La proposta concreta 
és d’un cabal variable entre els 80 metres cúbics per se-
gon i els 155 metres cúbics per segon, una mitjana només 
106,9 metres cúbics per segon, xifres molt allunyades del 
règim hídric que havia aprovat la Comissió per a la Sos-
tenibilitat de les Terres de l’Ebre. La proposta de la CHE 
fixa igualment els cabals del conjunt del Delta, és a dir, 
els cabals mínims per a l’estació de Tortosa, els cabals de 
crescuda per a la reducció d’algues, els cabals aportats 
pels canals de l’Esquerra i la Dreta amb caràcter ambien-
tal, i la descàrrega natural d’aigua subterrània.

La proposta feta per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre, assumida pel Parlament de Ca-
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talunya, estableix una aportació anual de 12.517 hectò-
metres cúbics per als anys humits; de 9.482 hectòmetres 
cúbics en anys mitjans; i de 7.149 hectòmetres cúbics en 
anys secs.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a exigir el compliment dels criteris marcats per la 
Comissió Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre respecte al 
cabal ecològic del riu Ebre.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria Ven-
tura Brusca, diputada del GP SOC; Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la investigació 
de les connexions i les activitats de Militia 
i sobre l’eradicació de les seves pràctiques 
delictives
Tram. 250-01146/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62848 i 62916 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat, Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

D’un temps ençà han estat diverses les ocasions en les 
que les activitats de determinats grups radicals, d’ideo-
logia dretana, han pertorbat la lliure convivència pacífica 
de les nostres ciutats, viles i pobles. Agressions, baralles 
públiques –fins i tot d’índole interna– s’han clos amb en-
frontaments físics, ferits i contusionats. Aldarulls i pro-
vocacions de tot tipus que han tingut especial rellevàn-
cia en motiu de dates commemoratives, per exemple els 
dotze d’octubre, on s’ha arribat a confrontaments en la 
via pública amb destrosses en el mobiliari urbà, crema de 
contenidors i danys econòmics considerables.

Recentment els mitjans de comunicació del país s’han 
fet ressò de la preocupació ciutadana i veïnal al voltant 
de l’activitat creixent d’un denominat grup «Militia». 
Aquest col·lectiu, ubicat en un autotitulat Centre Social 
Tramuntana, està establert al barceloní barri del Clot-
Camp de l’Arpa. En aquest espai, segons diverses infor-
macions, grups i persones d’ideologia autoritària d’extre-
ma dreta han iniciat tasques de proselitisme i invitació a 
adoptar actituds xenòfobes i racistes.

Atès que no és el primer cop que grups d’aquestes carac-
terístiques, que fan apologia de la violència, tenen la seva 
base d’operacions en aquests barris de la capital catalana 
(recordem el desmantellament, ja fa un temps, de grups 
violents motoritzats).

Atès que la seva reaparició és periòdica i constant.

Atès que la Conselleria d’Interior diu tenir la voluntat 
de pacificar els carrers i places del nostre país i esmerça 
«imaginació» i considerables recursos al respecte.

Atès que el Parlament de Catalunya ja s’ha posicionat 
amb anterioritat respecte d’aquesta tipologia de grups ne-
ofeixistes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Investigar les connexions nacionals i internacionals, 
així com les activitats ordinàries, de grup d’extrema dre-
ta com l’instal·lat en el Centre Social Tramuntana de Bar-
celona.

2. A fer extensives aquestes investigacions a altres col-
lectius de característiques similars que es puguin localit-
zar arreu del país.

3. A emprar tots els recursos legals per tal d’eradicar les 
pràctiques delictives d’aquests grups procedint al tanca-
ment dels seus locals i a la prohibició d’activitats instiga-
dores d’actituds xenòfobes i/o racistes.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Joan Ferran Serafi-
ni, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’atorgament a Dipòsits Controlats de Cata-
lunya, SL, de l’autorització ambiental per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus no 
perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 62853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputat, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Mònica Lafu-
ente de la Torre, diputada, Agnès Pardell i Veà, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’empresa Dipòsits Controlats de Catalunya, SL ha ma-
nifestat el seu interès d’obtenir l’autorització per ubicar 
un depòsit controlat de residus no perillosos (Classe II) 
al paratge «Lo Collet» finca Margarita, polígon 15, del 
T.M. de Seròs. Aquesta petició ha provocat un seguit 
d’actuacions des dels ajuntaments de l’entorn fins a les 
Comunitats de Regants, d’oposició a la ubicació d’aquest 
abocador.

El Govern de la Generalitat va emetre un informe a tra-
vés de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
de data 16 de setembre de 2010, desfavorable a la ubi-
cació d’aquest dipòsit atès que no complia les distàncies 
mínimes respecte a les explotacions porcines que existei-
xen a la zona.

Posteriorment, en data 1 de març de 2011, la Subdirecció 
General de Ramaderia del DAAM ratifica l’informe des-
favorable a la ubicació projectada, emès per la Secció de 
Ramaderia i Sanitat Animal de Lleida

La Direcció General de Qualitat Ambiental, del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, emet un certificat en 
el que consta que la Ponència Ambiental, en la sessió re-
alitzada el 22 de març de 2011, va aprovar la proposta de 
resolució per la qual es denega a l’empresa Dipòsits Con-
trolats de Catalunya, SL l’autorització ambiental per al 
projecte esmentat.

I sorprenentment, la mateixa Ponència Ambiental, en la 
sessió celebrada el 17 de gener de 2012, atorga a l’em-
presa Dipòsits Controlats de Catalunya, SL l’autorització 
ambiental contradient el que s’havia acordat en sessió an-
terior.

El Grup Parlamentari Socialista considera que s’ha de 
denegar l’autorització anterior atès que: 

– El terreny no és l’adequat per aquest tipus d’instal-
lacions, ja que l’estudi hidrogeològic que aporta el pro-
jecte classifica com a severs els impactes produïts per 
possibles infiltracions de lixiviats en el subsòl.

– Existeix la captació de la Comunitat de Regants Segrià 
Sud en el desguàs del barranc de l’aiguamoll al riu Ebre, 
amb el risc elevat de contaminació en el subministrament 
d’aigua als regants, especialment en èpoques de pluges 
abundants, donat que el cabal del desguàs del barranc és 
molt important.

– Existeix la captació d’aigua de boca de la població de 
l’Almatret a 4 km aigües avall de la desembocadura del 
barranc de l’Aiguamoll a l’Ebre.

– Aquesta zona te gran importància des d’un punt de vis-
ta patrimonial geològic per l’aflorament de sistemes sedi-
mentaris de rellevància considerable.

Davant d’aquests fets, els diputats sotasignats consideren 
que s’ha de denegar l’autorització per a la instal·lació de 
l’abocador i per aquests motius, el Grup Parlamentari So-
cialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Tenir en compte les al·legacions presentades per la Co-
munitat de Regants Segrià Sud i les presentades pel Con-
sell Comarcal del Segrià en contra de la instal·lació de 
l’abocador de Serós.

2. I per tant, revocar la proposta de Resolució de la Di-
recció General de Qualitat Ambiental per la qual s’atorga 
a l’empresa Dipòsits Controlats de Catalunya, SL l’auto-
rització ambiental per al projecte d’un dipòsit controlat 
de residus no perillosos (Classe II) al paratge «Lo Co-
llet» finca Margarita del T.M. de Seròs i denegar la peti-
ció presentada per la citada empresa.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Jordi Terrades i Santa-
creu, Joaquim Llena i Cortina, Mònica Lafuente de la 
Torre, Agnès Pardell i Veà, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 2008 el DPTOP va anunciar el traçat de la prolonga-
ció de al C-32 al terme municipal de Lloret de Mar i fins 
a la carretera GI-681 de Lloret de Mar a Tossa de Mar.

Aquest projecte preveu una via segregada d’un carril per 
sentit, d’uns set quilòmetres de longitud que, a més de 
donar continuïtat a la C-32 cap a la Costa Brava, ha de 
servir com a variant o alternativa a la GI-682 de Blanes 
a Lloret de Mar.

El projecte de l’obra es va aprovar el març de l’any 2010, 
però des d’aleshores no s’ha activat el calendari de les 
obres. La realització d’aquesta obra es considera vital per 
al desenvolupament d’aquesta zona d’alta activitat turísti-
ca i alta concentració de vehicles que congestionen de ma-
nera reiterada els accessos entre Lloret de Mar i Blanes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 
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– A fixar una proposta de calendari per a l’execució de 
les obres de la prolongació de la C-32 fins a Lloret de Mar 
i per a la redacció dels projectes constructius i d’impac-
te ambiental que falten fins a la connexió amb la C-681.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució de rebuig de les mani-
obres de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’exèrcit espanyol ha dut a terme, en diverses ocasions, 
activitats d’entrenament militar a la Serra de Collserola, 
com les realitzades el 13 de setembre de 2011 per part 
Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barce-
lona. Aquestes maniobres militars van donar lloc a moci-
ons de rebuig a la presència de l’exèrcit dels municipis de 
Sant Cugat, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat i Cer-
danyola del Vallès, i també del Parlament de Catalunya.

El passat dia 29 de febrer la «Unidad de apoyo de la IGE» 
va desenvolupar exercicis per la llera del Llobregat, als 
municipis de Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, 
Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat.

La Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, respon a la voluntat de donar resposta a una 
realitat de continuïtat urbana amb interessos compartits.

El marc legal vigent preveu que l’exèrcit espanyol només 
informi els municipis afectats de les maniobres que es 
proposa realitzar.

Catalunya s’ha caracteritzat sempre per la promoció de la 
cultura de la pau, i la seva voluntat de tenir un paper ac-
tiu com a agent de pau, amb la creació d’organismes com 
l’Institut Català Internacional per la Pau, el Consell Ca-
talà de Foment de la Pau i l’aprovació de lleis com la Llei 
de Foment de la Pau.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a les ma-
niobres que l’exèrcit porta a terme al territori català i ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 

1. Treballar per la pau i el pacifisme en un món en què els 
conflictes armats persisteixen.

2. Presentar al Parlament, en el termini de dos mesos, 
les modificacions legals i reglamentàries oportunes per 
tal que no es puguin realitzar pràctiques militars en cap 
dels espai naturals de protecció especial regulats per la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals, i que les 
pràctiques militars requereixin l’autorització prèvia del 
municipi en què es preveu desenvolupar-les.

3. Instar al Govern de l’Estat espanyol a no realitzar ma-
niobres militars sense l’autorització prèvia del municipi 
en què es preveu desenvolupar-les.

Palau del Parlament, 26 d’abril 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 suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, i la presentació d’un recurs d’inco-
nstitucionalitat
Tram. 250-01150/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 62870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Donat que l’entrada en vigor el passat 23 de febrer de les 
mesures del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, 
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, 
suposa l’envaïment de les competències de la Generalitat, 
tal i com va manifestar el Consell de Garanties Estatutà-
ries en el seu dictamen 5/2012, de 3 d’abril.

Donat que aquesta reforma laboral també suposa la pràc-
tica desaparició de la Generalitat com Autoritat Laboral 
a Catalunya.
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Donat que la reforma també està produint greus perjudi-
cis en termes d’ocupació i de pèrdua de drets dels nostres 
treballadors i treballadores, tal i com posa de manifest 
el fet que hagin augmentat de forma significativa els ca-
sos d’acomiadaments en les poques setmanes que porta 
en vigor la reforma, i tal com ens il·lustra el cas de l’em-
presa Rotocayfo de Sant Vicenç dels Horts en la qual els 
seus treballadors denuncien l’aprofitament per part de la 
direcció de l’empresa dels avantatges de la nova regula-
ció laboral per procedir a acomiadar a treballadors i tre-
balladores aprofitant les noves causes d’absentisme –en-
tre altres a una treballadora embarassada de set mesos–; 
aprofitar les noves condicions legals per dividir el centre 
de treball en quatre; ajustar les plantilles; traslladar noves 
plantilles de producció a altres centres de treball; aplicar 
estrictament les noves causes d’acomiadament per absen-
tisme; i a procedir al despenjament del conveni vigent en 
l’actualitat.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Instar el Govern de l’Estat a suspendre l’aplicació de 
la normativa aprovada amb el Reial Decret Llei 3/2012, 
de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral.

2. Presentar un recurs d’inconstitucionalitat al RDL 
3/2012 en els termes que determina el Consell de Garan-
ties Estatutàries en el seu Dictamen.

3. Garantir els drets dels treballadors i treballadores a 
través d’una legislació negociada entre els agents econò-
mics i socials.

4. Recuperar les competències de la Generalitat com a 
Autoritat Laboral a Catalunya atesa la distribució com-
petencial establerta en l’article 149.1.7 de la Constitució 
Espanyola i l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.

5. Potenciar l’articulació del Marc Català de Relacions 
Laborals a través del diàleg i els acords de sindicats i pa-
tronal a través de l’AIC i l’Acord Estratègic.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
procediment negociat amb relació al Reial 
decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral
Tram. 250-01151/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 62871 i 62922/ Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Alfons López i Tena, representant del SP de 
Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui tramitada pel procediment d’urgència i 
substanciada davant del Ple del Parlament.

Exposició de motius

En data 3 d’abril, el Consell de Garanties Estatutàries va 
emetre dictamen respecte el Reial decret llei 3/2012, de 
10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mer-
cat laboral.

En el seu dictamen 5/2012, l’alt òrgan consultiu aprecia 
motius d’inconstitucionalitat en l’esmentat reial decret 
llei per afectar a l’autogovern de Catalunya i vulnerar 
drets fonamentals de les persones.

Per els grups sotasignats és important de preservar i pro-
tegir, amb tots els mecanismes que permet l’ordenament 
vigent, tots els drets que afecten a les persones, així com 
defensar eficientment les competències del nostre auto-
govern, concretament com ara és el cas, en matèria de 
treball i relacions laborals segons el què disposa l’article 
170 de l’Estatut d’autonomia.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat, ja que com a òrgan col·legiat executiu, és l’únic que 
n’està legitimat, a: 

– Obrir el denominat «procediment negociat», a què es 
refereix l’article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional, en relació amb el Reial decret llei 3/2012, 
de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC; Alfons López i Tena, repre-
sentant del SP de SI 
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Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 62871).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les entitats sense ànim de lu-
cre de lluita contra la sida
Tram. 250-01152/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Caterina Mieras i Barceló, del 
Grup Parlamentari Socialista, Josep vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62904 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Capdevila 
i Palau, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Caterina 
Mieras i Barceló, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, Josep Vendrell Gardeñes, portaveu a la Comissió de 
Salut del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Comitè Primer de Desembre (C1D) - Plataforma Uni-
tària de ONG-Sida de Catalunya treballa, des de l’any 
1998 per donar una resposta unitària a la pandèmia del 
VIH/sida a Catalunya.

Les 25 entitats que formen part del C1D treballen en tot 
el territori català amb diferents programes i serveis desti-
nats a la prevenció de noves infeccions pel VIH i a l’aten-
ció de les persones infectades. A més, també realitzen 
accions de sensibilització a diferents nivells per eradicar 
l’estigma i la discriminació vers les personers que viuen 
amb el VIH, i promoure canvis socials, legals i adminis-
tratius que millorin les seves condicions de vida.

A més, el Comitè participa de la Comissió Interdeparta-
mental de la Sida de Catalunya representant la societat 
civil en la lluita contra el VIH/sida; és l’interlocutor entre 
la societat civil i el PPAS (Programa per a la Prevenció 

i Assistència de la Sida), i forma part de les taules tèc-
niques VIH/sida de l’ICASS (departament de Benestar 
i Família).

Les diverses entitats membre del Comitè reben diners 
d’ajuts públics a través de la convocatòria de subvenci-
ons, de contractes menors i de subvencions directes per 
desenvolupar els seus programes i serveis; els quals su-
posen una part molt important de la implementació del 
Pla d’Acció de lluita enfront el VIH/sida 2010-2012.

L’any 2011 el departament de Salut va treure una convo-
catòria amb una dotació econòmica de 1.3156.480 euros; 
diners que procedien, per una banda, del Departament 
de Salut (539.879 euros) i, per altra banda, del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procedent del 
Plan Nacional del Sida (776.601 euros).

Aquest any 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad no preveu cap transferència especifica 
a la Generalitat.

A més, les entitats tampoc han cobrat les bestretes de la 
convocatòria de subvencions de l’any 2011, i tot apunta 
que aquest import s’imputarà al romanent que el Depar-
tament preveia utilitzar per compensar el fet que no es 
rebrà ni un cèntim del Plan Nacional del Sida, i intentar 
que l’afectació a les entitats fos menor.

Per una altra banda, la Generalitat de Catalunya amb les 
diferents convocatòries del 2011 té deutes amb moltes de 
les entitats membres del C1D. Aquest deutes afecten als 
departaments de Salut (PPAS, salut, òrgan tècnic de dro-
godependències), Empresa i Ocupació, Justícia i Benes-
tar Social i Família (àrea LGTB, ICS, immigració, direc-
ció general de joventut i participació).

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Que es facin efectius de manera immediata els paga-
ments dels deutes que els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya tenen amb les entitats VIH/si-
da, corresponents a les subvencions de l’any 2011.

2. Que, com a mínim, aquest 2012 i el proper 2013, es 
mantingui la mateixa dotació pressupostària total que en 
el 2011 per a la convocatòria de subvencions del Departa-
ment de Salut adreçada a les entitats sense afany de lucre 
de lluita contra el VIH/sida.

3. Que el Departament de Salut busqui una fórmula esta-
ble de fiançament per a les entitats sense afany de lucre 
VIH/sida que col·laboren amb l’administració i que su-
posen una part imprescindible en l’acompliment del Pla 
d’Acció 2010-2012.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme 
Capdevila i Palau, portaveu a la CS del GP d’ERC; Cate-
rina Mieras i Barceló, diputada del GP SOC; Josep Ven-
drell Gardeñes, portaveu a la CS del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el trasllat del 
parc de neteja de Fomento de Construccio-
nes y Contratas de l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-01154/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 63074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Territorio y Sosteni-
bilidad.

Exposición de motivos

En Barcelona se compactan 65 toneladas diarias de ba-
sura provenientes de la limpieza de sus calles. Todos los 
parques que reciben estos residuos se encuentran en zo-
nas industriales colindantes a la ciudad. Sin embargo, 
desde el año 2009 el Ayuntamiento de Barcelona permite 
que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA, gestione residuos en el sótano de un aparcamiento 
situado en la primera planta del subsuelo de una vivienda 
donde viven siete comunidades de vecinos, en la manza-
na del Eixample comprendida entre las calles València, 
Rocafort y Avenida de Roma.

Hay diez instalaciones de este tipo en la ciudad, pero este 
parque de limpieza es el único donde se realizan traba-
jos de recogida de residuos, compactación de basura y 
la limpieza de vehículos industriales, y es el único que 
ha sido construido debajo de un bloque de pisos, donde 
viven cerca de doscientas familias. Además esta instala-
ción, de unos cuatro mil metros cuadrados y que estará 
en funcionamiento hasta 2017, provoca graves perjuicios 
a los vecinos, entre los que destacan ruidos, malos olores, 
molestias ocasionadas por la entrada y salida de vehícu-
los industriales o cortes en el suministro eléctrico.

Es inadmisible que el ahorro de costes de una empresa 
privada, o el mal diseño municipal del mapa de empla-
zamientos para la recogida y compactación de residuos, 
repercutan en los vecinos que pagan puntualmente sus 
impuestos. Los vecinos afectados han abierto dos cau-
sas judiciales, una por la vía de lo contencioso-adminis-
trativo contra el Ayuntamiento de Barcelona y otra por 
lo civil contra la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA.

Por todos estos motivos, el subgrupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

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

1. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a dar una solu-
ción inmediata a la situación derivada de las actividades 
del parque de limpieza en el mencionado emplazamien-

to del Eixample, atendiendo así a las reclamaciones ve-
cinales 

2. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a buscar un em-
plazamiento alternativo para el mencionado parque de 
limpieza en un plazo máximo de tres meses, dado que la 
cantidad de residuos compactados en este emplazamien-
to alcanza la cifra de 1,5 toneladas, lo que representa el 
2% del total de residuos municipales recogidos.

Palau del Parlament, 27 de abril de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

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

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 3/2012, referent al Consell de l’Aud-
iovisual de Catalunya, corresponent al 2010; 
5/2012, referent al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, contractació admi-
nistrativa, corresponent al 2010; 8/2012, refe-
rent a les eleccions a les cambres agràries del 
2011; 7/2012, referent a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 2010; i el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent al 2009
Tram. 256-00025/09, 256-00026/09, 256-00027/09, 
256-00028/09, 257-00002/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 62460, 62460, 62461, 62488, 62489, 62512, 
62513, 62514, 62515, 62525, 62526, 62527, 
62528, 62532, 62534, 62535, 62536, 62537  
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 26.04.2012

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62460 i 62461); pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62512 a 62515); pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 62488 i 
62489); pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62525 a 62528 
i 62532); i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 62533 a 62537)

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 
subsegüent al debat dels procediments relatius als in-
formes de fiscalització presentats per la Sindicatura de 
Comptes, 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, corresponent al 2010 (tram. 256-00025/09), 
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5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, contractació administrativa, correspo-
nent al 2010 (tram. 256-00026/09), 8/2012, referent a 
les eleccions a les cambres agràries del 2011 (tram. 256-
00027/09), 7/2012, referent a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 2010 (tram. 256-00028/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització, 3/2012, referent 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 
2010, 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010, 8/2012, referent a les eleccions a les 
cambres agràries del 2011, 7/2012, referent a les elecci-
ons al Parlament de Catalunya del 2010.

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i reco-
llides en cadascun dels informes esmentats.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

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

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 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes 
referent al Compte General de la Generalitat de Catalu-
nya, corresponent al 2009 (tram. 257-00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització referent al Compte 
General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2009.

2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Cata-
lunya, corresponent al 2009.

3. Insta el 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, 24 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2012, 

referent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00025/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, corresponent al 2010 (tram. 256-00025/09) i ins-
ta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2012, 
referent al Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, contractació administrativa, corresponent al 2010 
(tram. 256-00026/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00026/09) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent proposta 
de resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 7/2012, referent a les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 2010 (tram. 256-
00028/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 7/2012, referent a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya del 2010 (tram. 256-00028/09) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenta la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 8/2012, referent a les eleccions 
a les cambres agràries del 2011 (tram. 256-00027/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 8/2012, referent a les eleccions a les cambres agrà-
ries del 2011 (tram. 256-00027/09) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de GP de Convergència i Unió

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 i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputat d’acord amb allò que disposa l’article 164.5 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, presenta la pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment 
relatiu a: 

– l’Informe de fiscalització 3/2012, referent al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 2010 (Tram. 
256-00025/09), 

– l’Informe de fiscalització 5/2012, referent al Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, contractació admi-
nistrativa, corresponent al 2010.(Tram. 256-00026/09),

– l’Informe de fiscalització 7/2012, referent a les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 2010 (Tram. 256-
00028/09)

– l’Informe de fiscalització 8/2012, referent a les elecci-
ons a les cambres agràries del 2011(Tram. 256-00027/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 3/2012, referent 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corresponent 
al 2010, l’Informe de fiscalització 5/2012, referent al De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació, contrac-
tació administrativa, corresponent al 2010, l’Informe de 
fiscalització 7/2012, referent a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 2010 i l’Informe de fiscalització 8/2012, 
referent a les eleccions a les cambres agràries del 2011.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes dels informes de fis-
calització 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, corresponent al 2010, l’Informe de fiscalitza-
ció 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, contractació administrativa, correspo-
nent al 2010, l’Informe de fiscalització 7/2012, referent 
a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010 i l’In-

forme de fiscalització 8/2012, referent a les eleccions a 
les cambres agràries del 2011.

3. Respecte l’informe de fiscalització 3/2012, referent al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 
2010, el Parlament de Catalunya insta el Govern establir 
pels membres del CAC la incompatibilitat de percebre 
indemnitzacions per cessament amb qualsevol altra retri-
bució pública i equiparar el percentatge d’indemnització 
amb el dels exconsellers de la Generalitat.

4. Respecte a l’informe de fiscalització 7/2012, referent a 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern a estudiar i proposar 
possibles iniciatives per reduir despeses, especialment, el 
cost del mailing electoral, entre d’altres mesures desti-
nades a millorar la transparència i l’estalvi de la despesa 
electoral.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castello, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputat d’acord amb allò que disposa l’article 163.4 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, presenten la pro-
posta de resolució subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització del Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2009.Tram. 257-00002/09

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització del Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2009

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes de l’Informe de fisca-
lització del Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2009.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00025/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Ca-
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talunya, corresponent al 2010 (tram. 256-00025/09) i ins-
ta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, contractació administrativa, corresponent 
al 2010 (tram. 256-00026/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00026/09) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2012, referent a les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2010 (tram. 256-00028/09).

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2012, referent a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2010 (tram. 256-00028/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular 
abans de les properes eleccions autonòmiques la trame-
sa d’un mailing únic i conjunt de les diverses formacions 
polítiques.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
8/2012, referent a les eleccions a les cambres agràries del 
2011 (tram. 256-00027/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 8/2012, referent a les eleccions a les cambres agrà-
ries del 2011 (tram. 256-00027/09) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

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 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2009 (257-00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general 
de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 
2009.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

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

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 4/2012, referente al Procedi-
miento relativo a la Cuenta general de la Generalitat cor-
respondiente al 2009 (tram. 257-00002/09)

Proposta de resolució

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe elabo-
rado por la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta Ge-
neral de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2009.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a seguir las 
recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y a infor-
mar al Parlamento de su cumplimiento, de las acciones 
emprendidas y de los resultados obtenidos, antes del 30 
de junio de 2012.
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Asimismo, insta al Govern a dar cumplimiento al punto 
segundo de la Resolución 276/IX del Parlamento de Ca-
talunya, antes del 30 de junio de 2012, así como a expli-
car los motivos que le han impedido dar cumplimiento 
a esta resolución en los seis meses que han transcurrido 
desde su aprobación.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a delimitar 
normativamente la totalidad del sector público catalán, 
de manera que los estados consolidados de la Cuenta Ge-
neral recojan toda la actividad económico-financiera de 
dicho sector público.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto tercero de 
la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como 
de la presente resolución.

4. El Parlamento de Cataluña insta a la Intervención Ge-
neral de la Generalitat a establecer los criterios de de-
finición, contabilización y cuantía de las transferencias 
internas entre las distintas entidades del sector público, 
entre sí y con la Administración General, de manera que 
las contabilidades individuales sean compatibles y com-
parables, y permitan la consolidación contable de parti-
das homogéneas, en concepto y cuantía, y se obtengan 
estados consolidados sin descuadres. La Generalitat de 
Cataluña deberá realizar las modificaciones normativas 
que hagan esto posible.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto cuarto de 
la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como 
de la presente resolución.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a no impu-
tar gastos devengados en un ejercicio al siguiente o sigui-
entes (gastos desplazados), así como a corregir los gastos 
desplazados en los ejercicios anteriores, con el objetivo 
de que las cuentas consolidadas reflejen la actividad im-
putable al ejercicio y permitan analizar y tomar decisio-
nes relativas a la gestión efectiva durante dicho ejercicio.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto quinto de 
la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como 
de la presente resolución.

6. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a contabi-
lizar correctamente determinados conceptos, que están 
considerados derechos de dudoso cobro, pero que debe-
rían incluirse en el remanente de tesorería consolidado, 
en cumplimiento de lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat de Catalunya, y 
con el objetivo de que el remanente de tesorería consoli-
dado muestre la liquidez real disponible.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto sexto de la 
resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como de 
la presente resolución.

7. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a incor-
porar en la cuenta de endeudamiento consolidado todos 

aquellos instrumentos financieros de endeudamiento au-
torizados que aumentan los compromisos de gastos fi-
nancieros a futuro, así como a incluir el correspondiente 
cargo en el Estado de Compromisos de Gasto para Futu-
ros Ejercicios, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regi-
onales 1995, y con el objetivo de conocer con transpa-
rencia y exactitud el montante de la deuda total asumida 
durante el ejercicio.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto séptimo de 
la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como 
de la presente resolución.

8. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a incorpo-
rar en el cálculo del déficit no financiero el gasto asoci-
ado a las inversiones ejecutadas durante el ejercicio que, 
por el sistema de financiación utilizado, no se han impu-
tado al mismo, en cumplimiento de los criterios estable-
cidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales 1995, y con el objetivo de conocer con trans-
parencia y exactitud el montante total del déficit financie-
ro asociado a la gestión durante el ejercicio.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto octavo de 
la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, como 
de la presente resolución.

9. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por los sucesivos incumplimientos, por parte de la Admi-
nistración de la Generalitat de Catalunya del objetivo de 
estabilidad presupuestaria definido por el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera para las Comunidades Autóno-
mas Españolas, por lo que insta al Govern a asumir unos 
compromisos de necesidades de financiación realistas y 
coherentes con los objetivos nacionales, realizando, por 
una parte, previsiones de ingresos más ajustadas a la re-
alidad socio-económica, y por otra, los esfuerzos presu-
puestarios de contención del gasto y de racionalización 
del sector público catalán necesarios y suficientes para 
cumplir el objetivo de déficit marcado.

10. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la importante desviación presupuestaria, de casi un 
punto y medio, que registró el déficit de la Administra-
ción General de la Generalitat durante el ejercicio 2009 
en relación al PIB regional de Cataluña; contabilizándo-
se unas necesidades de financiación de 4.706 millones de 
euros y un déficit del 2,41%, frente al déficit del 1% pre-
visto en los presupuestos aprobados en el Parlamento de 
Catalunya mediante la ley 15/2008 de 23 de diciembre, 
por lo que insta al Govern a poner los medios para evitar 
y corregir estas fuertes desviaciones presupuestarias en 
el futuro.

11. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la vigencia en el ejercicio 2009 de numerosas reco-
mendaciones de la Sindicatura de Cuentas, algunas desde 
el ejercicio 2000, relativas a criterios y conceptos conta-
bles incluidos en la Cuenta de la Administración General 
de la Generalitat, e insta a la Generalitat a corregirlas du-
rante el presente ejercicio contable.
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Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto undécimo 
de la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, co-
mo de la presente resolución.

12. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la vigencia en el ejercicio 2008 de recomendaciones 
de la Sindicatura de Cuentas relativas a objetivos, justifi-
caciones, criterios y conceptos contables de las memorias 
y contabilidades de las Entidades Autónomas de Carác-
ter Administrativo, e insta a la Generalitat a poner los 
medios para que estas recomendaciones se implanten du-
rante el presente ejercicio.

Asimismo, insta al Govern a informar al Parlamento de 
los avances realizados en este ámbito antes del 30 de ju-
nio de 2012, en cumplimiento, tanto del punto duodéci-
mo de la resolución 276/IX del Parlamento de Cataluña, 
como de la presente resolución.

13. El Parlamento de Cataluña expresa su sorpresa y pre-
ocupación por el hecho de que la Sindicatura de Cuen-
tas no haya tenido en cuenta el punto décimo tercero de 
la resolución parlamentaria 276/IX en la elaboración del 
informe de fiscalización de la cuenta general de la Gene-
ralitat 2009, y vuelve a manifestar su interés por que la 
fiscalización de la cuenta general de la Generalitat 2010 
tenga en cuenta y profundice en los aspectos señalados 
por el Síndic Sr. Jordi Pons en su voto particular al infor-
me 4/2012, por considerar acertadas las consideraciones 
incluidas en dicho voto particular en lo referente: al es-
tado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios fu-
turos, los procedimientos de endeudamiento alternativos 
basados en fórmulas de colaboración público-privada y 
los gastos de personal del sector público catalán.

Palau del Parlament, 23 de abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu 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 5/2012, referente al Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació, contrata-
ción administrativa, correspondiente al 2010 (tram. 256-
00026/09)

Proposta de resolució

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 5/2012, sobre el Departamento de Cultura y 
Medios de Comunicación, contratación administrativa, 
ejercicio 2010, elaborado por la Sindicatura de Cuentas e 
insta al Govern de la Generalitat a seguir las recomenda-
ciones contenidas en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a revisar los actuales procedimientos de contrata-
ción administrativa del Departamento de Cultura, garan-
tizando la corrección de todas las cuestiones detectadas 
por la Sindicatura de Cuentas en su fiscalización, infor-
mando antes del próximo 30 de junio de 2012 de los re-
sultados de dicha revisión, tanto a la propia Sindicatura 
como al Parlamento de Cataluña.

Palau del Parlament, 23 de abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu 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, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 8/2012, referent a les eleccions 
a les cambres agràries del 2011 (tram. 256-00027/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 8/2012, referent a les eleccions a les cambres agrà-
ries del 2011 (tram. 256-00027/09) i insta el Govern a 
complir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pedro Chumillas Zurilla, diputat del GP del PPC; María 
José García Cuevas, diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Co-
to Roquet, diputat, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

– Informe de fiscalització 3/2012, referent al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 2010 (tram. 
256-00025/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2012 relatiu al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, corresponent a l’any 2010. Tram. 256-00025/09.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir les mesures corresponents per tal de 
limitar les indemnitzacions dels membres del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i així adequar-les a la realitat 
econòmica actual.
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3. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la 
Generalitat que, d’acord amb les conclusions de l’infor-
me de la Sindicatura de Comptes, reclami al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya que retorni part dels seus re-
cursos disponibles en la serva tresoreria en la línia dels 
retorns efectuats pel Parlament de Catalunya i la pròpia 
Sindicatura de Comptes durant l’any 2011.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat del GP del PPC; María 
José García Cuevas, diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Co-
to Roquet, diputat, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 7/2012, referent a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2010 (tram. 256-00028/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 7/2012, referent a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya del 2010 (tram. 256-00028/09) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat del GP del PPC; María 
José García Cuevas, diputada del GP del PPC

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i la seguretat de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 63237).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2012.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les concessi-
ons de peatges a la xarxa de carreteres
Tram. 300-00158/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 63658 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de maig 
de 2012.

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat res-
pecte a les concessions de peatges a la xarxa de carrete-
res catalanes?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
mesures del Govern de l’Estat en matèria de 
salut
Tram. 300-00159/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 63775 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
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 9 i 10 de maig de 2012.

– Sobre les darreres mesures preses pel Govern de l’Estat 
en matèria de salut?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir la sostenibilitat del sistema 
públic de salut
Tram. 300-00160/09

Presentació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 63777 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 8 i 9 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Públic 
de salut?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica 
del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials
Tram. 300-00161/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63792 i 63909 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.05.2012

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 9 i 10 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la Llei Orgà-
nica del Poder Judicial i la planta i demarcació judicials?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació fi-
nancera del sistema de ciència, recerca i in-
novació
Tram. 300-00162/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63796 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del Re-
glament 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 9 i 10 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
financera del sistema de Ciència, Recerca i Innovació a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme 
en l’Administració
Tram. 300-00163/09

Presentació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 63798 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2012

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establece el articulo 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpelación siguien-
te, para ser sustanciada en el Pleno que tendrá lugar los 
próximos días 9 y 10 de mayo de 2012.

– ¿Cuáles son los propósitos del Govern de la Generalitat 
de Catalunya en el ámbito del bilingüismo en la Admi-
nistración?

Palacio del Parlament, 4 de mayo de 2012

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de Ga-
và i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62836 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa de la Comissió Territori i 
Sostenibilitat

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat, presento, en escrit annex, un suplement a l’in-
forme de 30.01.2012, de retiment de comptes del com-
pliment de la Resolució 234/IX, sobre un estudi de les 
platges de Gavà i Viladecans (tram. 290-00223/09).

Barcelona, 26 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

Número de resolució 290-00223/09 sobre control de 
compliment de la resolució 234/IX, sobre un estudi de les 
platges de Gavà i Viladecans.

Control de Compliment de resolució

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

En relació a l’acord que diu el següent: «El Parlament 
insta al Govern de la Generalitat a realitzar un estudi 
de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans, per tal de 
comprovar els efectes sobre la dinàmica litoral i de pos-
sible retrocés costaner provocat per l’afectació de l’am-
pliació del Port i el desviament del riu Llobregat, tal com 
indicava l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta obra».

Les platges de Gavà i de Viladecans, pel que fa a la seva 
dinàmica del litoral, presenten un comportament evolutiu 
on coexisteixen l’acreció i el retrocés, fenòmens subjec-
tes a la variabilitat del clima marítim quant a la intensitat 
i freqüència dels temporals de tardor i hivern que tinguin 
lloc. Aquest comportament es fa palès en els diversos in-
formes del Servei de Costes de la Generalitat, els quals 
constaten l’avanç i retrocés estacional d’aquest sector li-
toral.

Les actuacions corresponents a l’ampliació del Port de 
Barcelona i al desviament del riu Llobregat, han concre-
tat mesures de caràcter compensatori, que es concreten 
en unes aportacions anuals de 100.000 m3, a la platja del 
Prat de Llobregat, en el període de temps comprès entre 
els anys 2008 fins al 2011.

Els efectes de la dinàmica litoral en aquests municipis 
indiquen que el moviment de la sorra és predominant en 
el sentit de llevant cap a ponent, cosa que permet pensar 
que les aportacions s’estenen a les platges de Viladecans 
i Gavà.

En tot cas, amb l’objectiu de completar i analitzar en de-
tall el comportament de la dinàmica litoral a curt, mig i 
llarg termini, la Direcció General d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme del Departament de Territori i Soste-
nibilitat es compromet a impulsar, en un termini de tres 
mesos, un estudi particularitzat del tram de costa que 
compren les platges dels municipis de Gavà i Viladecans.

Barcelona, 18 d’abril de 2012 

Agustí Serra i Monté
Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Control del compliment de la Resolució 367/IX, 
sobre la introducció de mesures de racio na-
lit zació dels horaris laborals per a la conci-
liació de la vida personal, laboral i familiar
Tram. 290-00355/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62811 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00355/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 367/IX, 
sobre la introducció de mesures de racionalització dels 
horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar.

Comissió Competent: Comissió d’Igualtat de les persones

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 367/IX, sobre la introducció 
de mesures de racionalització dels horaris laborals per a 
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar (núm. 
tram. 290-00355/09), us informo del següent: 

Apartat a) des de la direcció General de Relacions Labo-
rals i Qualitat en el Treball s’ha promogut: 

– Un projecte de Noves formes d’organització del temps 
a les empreses ubicades a polígons industrials de Catalu-
nya, una iniciativa promoguda pel Departament d’Em-
presa i Ocupació que ha estat cofinançada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. El 
projecte s’ha portat a terme amb la participació de 60 
empreses de tot el territori, amb les quals s’han desenvo-
lupat tot un conjunt d’accions de sensibilització, formació 
i intercanvi de coneixements i bones pràctiques que han 
propiciat l’elaboració de plans de treball individuals per 
a la implementació de mesures d’organització del temps 
ajustades a les necessitats de cadascuna de les empreses 
participants. Projecte bianual (2010-11) que va finalitzar 
el 31 de desembre de 2011.
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– Una jornada Invertint en temps, guanyant en competi-
tivitat, celebrada el 28 de novembre i a la que van assistir 
més de 200 empreses.

– L’elaboració d’una Guia de sensibilització i difusió per 
a la contractació de joves i l’harmonització dels temps de 
treball i formació.

– L’elaboració de mòduls formatius per a la realització de 
tallers adreçats a les empreses sobre igualtat i condicions 
de treball; l’organització del temps de treball és un dels 
continguts clau d’aquests mòduls.

Apartat b)

– La Comissió d’Igualtat i Temps del Treball del Consell 
de Relacions Laborals té planificada l’elaboració d’una 
proposta de racionalització d’horaris, mitjançant l’anàlisi 
de l’impacte dels diferents horaris laborals i la producti-
vitat en el treball, realitzant una comparativa amb altres 
països.

Apartat c)

– Des de la Secretaria de Famílies s’ha analitzat i s’han 
mantingut reunions amb les entitats que han treballat 
el tema i que tenen iniciatives privades similars, com 
la Fundación Mas Família, o l’IESE, experts com Nú-
ria Chinchilla i altres, conèixer els pros i els contres dels 
seus models, també entrevistes sobre la matèria amb enti-
tats patronals i més informalment amb els sindicats. De-
rivat d’aquest treball s’està desenvolupant un model que 
en els propers mesos conjuntament amb el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) es valorarà i es considerarà la 
seva idoneïtat, abans de presentar-lo i aplicar-lo. Ha de 
ser un model transversal i vàlid per tota mena d’empresa, 
que aporti valor a l’empresa i la societat, que signifiqui 
una millora per les empreses que l’apliquin, que tingui 
una incidència concreta i tangible, que sigui assumible en 
un entorn de dificultats econòmiques com l’actual.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 385/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
23/2011, referent a Infraestructures Ferrovià-
ries de Catalunya, corresponent al 2008
Tram. 290-00371/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62284 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00371/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 385/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2011, re-
ferent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2008.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 385/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 23/2011, referent a Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2008 
(núm. tram. 290-00371/09), us trameto, adjunt, un annex 
amb l’informe corresponent.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Control del compliment de la Resolució 386/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 290-00372/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62635 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00372/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 386/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2011, 
referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, correspo-
nent als anys 2008 i 2009.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 386/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 
2009 (núm. tram. 290-00372/09), us trameto, adjunt, un 
annex amb l’informe corresponent.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 388/IX, 
sobre l’impuls i el millorament dels plans locals 
d’inclusió social
Tram. 290-00374/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62930 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00374/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 388/IX, 
sobre l’impuls i el millorament dels plans locals d’inclu-
sió social.

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 388/IX, sobre l’impuls i el mi-
llorament dels plans locals d’inclusió social (núm. tram. 
290-00374/09), us informo que l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials i la Direcció General d’Acció Cí-
vica i Comunitària, de manera coordinada, estan estudi-
ant els elements comuns entre els Plans Locals per a la 
Inclusió Social i els Plans de Desenvolupament Comuni-
tari per a cercar la possible existència d’elements que es 
poden superposar i d’altres que poden actuar de manera 
complementària, amb la voluntat de millorar-los i fer-los 
més eficients.

Properament, en el sí d’un grup de treball impulsat pel 
Departament de Benestar Social i Família, i amb la col-
laboració d’entitats del Tercer Sector, membres de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i de la Federació Catalana 
de Municipis de territoris s’iniciaran els treballs de mi-
llora dels Plans Locals per a la Inclusió Social.

D’altra banda, en el marc del Document de propostes de 
lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalu-
nya, liderat pel Departament de Benestar Social i Famí-
lia, hi ha un grup de treball que està desenvolupant els in-
dicadors que ens han de servir per avaluar el compliment 
de les mesures proposades en l’àmbit de les Estratègies 
Territorials, una de les quals és precisament Revisar el 
programa de Plans Locals d’Inclusió Social i coordinació 
amb els plans de Desenvolupament Comunitari.

Barcelona, 27 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 389/IX, 
sobre la possibilitat de construir un vial paral·lel 
a l’eix Transversal des de la sortida de Callde-
tenes fins al polígon industrial La Quintana, de 
Sant Julià de Vilatorta
Tram. 290-00375/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62906 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00375/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 389/IX, 
sobre la possibilitat de construir un vial paral·lel a l’eix 
Transversal des de la sortida de Calldetenes fins al po-
lígon industrial La Quintana, de Sant Julià de Vilatorta.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 389/IX, sobre la possibi-
litat de construir un vial paral·lel a l’eix Transversal des 
de la sortida de Calldetenes fins al polígon industrial La 
Quintana, de Sant Julià de Vilatorta (núm. tram. 290-
00375/09), us informo del següent: 

Aquest Departament ha valorat la possibilitat de cons-
truir un vial paral·lel a l’Eix Transversal des de la sortida 
de Calldetenes fins a límit del terme de Sant Julià de Vi-
latorta, així com la d’un altre vial des del límit del terme 
municipal fins al polígon industrial de la Quintana.

Un cop fetes les esmentades valoracions s’ha arribat a 
determinar que el primer vial tindria un cost aproximat 
d’1 MEUR i el segon vial un cost d’uns 0,6 MEUR. Atès 
que aquests vials, ara per ara, no estan inclosos als pres-
supostos, la seva construcció és pel nostre Departament 
prioritària i s’haurà de fer, si s’escau, en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries futures.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 390/IX, 
sobre el requeriment a l’Agència Catalana de 
l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuaci-
ons al delta de la Tordera
Tram. 290-00376/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62636 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00376/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 390/IX, 
sobre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua per-
què dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tor-
dera.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 390/IX, sobre el requeriment 
a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme di-
verses actuacions al delta de la Tordera (núm. tram. 290-
00376/09), us informo del següent: 

L’actuació de retirada de restes visibles de canonades, ca-
nalitzacions i formigó existents a la platja de S’Abanell es 
va dividir en dues fases. La primera fase s’executà a ini-
cis de juny de 2010 i la segona a inicis de maig de 2011. 
L’actuació complerta finalitzà el maig de 2011. La retira-
da dels pous no formava part de l’autorització sol·licitada 
al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya i infor-
mada favorablement per part d’aquest.

Pel que fa a la retirada de la resta de les instal·lacions exi-
geix la redacció prèvia d’un projecte que permeti avaluar 
l’abast econòmic de l’actuació, així com les condicions 
tècniques i mitjans necessaris per a executar els treballs 
amb garanties de seguretat i de durabilitat en el temps. 
Està previst que el projecte estigui finalitzat dins del se-
gon trimestre del 2012. Un cop definit, es programarà la 
seva execució, en funció de les disponibilitats i els con-
dicionaments econòmics de l’ACA. En qualsevol cas el 
tram de la canonada que està fora de servei està soter-
rat sota la mota i no ocasiona cap impacte ni visual ni 
pel medi, la seva retirada obligaria a desfer la mota, cosa 
més perjudicial que beneficiosa.

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 391/IX, 
sobre la dotació pressupostària a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua per a dur a terme actuacions 
de correcció hidrològica al riu Tenes, al pas per 
Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 290-00377/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62637 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00377/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 391/IX, so-
bre la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica 
al riu Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 391/IX, sobre la dotació 
pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur 
a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, 
al pas per Santa Eulàlia de Ronçana (núm. tram. 290-
00377/09), us informo del següent: 

L’anualitat 2012 no preveu cap inversió al municipi de 
Santa Eulàlia de Ronçana. L’actuació de referència con-
veniada al 2010 és una de les prioritats de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua dins el conjunt d’actuacions a portar a 
terme.

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 392/IX, 
sobre l’elaboració d’un projecte de llei de de-
claració del parc natural de la conca lacustre 
de Banyoles
Tram. 290-00378/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62638 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00378/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 392/IX, 
sobre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del 
parc natural de la conca lacustre de Banyoles.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
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nar compliment a la Resolució 392/IX, sobre l’elaboració 
d’un projecte de llei de declaració del parc natural de la 
conca lacustre de Banyoles (núm. tram. 290-00378/09), 
us informo del següent: 

La declaració de la conca lacustre de Banyoles com a 
parc natural no es troba entre les accions previstes a curt 
termini del Departament en les actuals circumstàncies 
pressupostàries en que es troba el país.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 393/IX, 
sobre l’impuls de l’acció del servei d’informa-
ció i assessorament sobre el deute hipotecari, 
Ofideute, i la seva col·laboració amb els ens lo-
cals i les entitats financeres
Tram. 290-00379/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62639 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00379/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 393/IX, 
sobre l’impuls de l’acció del servei d’informació i asses-
sorament sobre el deute hipotecari, Ofideute, i la seva col-
laboració amb els ens locals i les entitats financeres.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 393/IX, sobre l’impuls 
de l’acció del servei d’informació i assessorament sobre 
el deute hipotecari, Ofideute, i la seva col·laboració amb 
els ens locals i les entitats financeres (núm. tram. 290-
00379/09), us informo del següent: 

Des de la posada en marxa del servei el gener de 2010 i 
fins al 31 de desembre de 2011, Ofideute ha atès a més de 
1.200 famílies amb problemes de pagament del seu prés-
tec hipotecari.

De la totalitat de consultes que acaben amb una interme-
diació, s’assoleix una conciliació o solució pactada entre 
la família i l’entitat financera del 66%, s’ha evitat més de 
300 desnonaments. Tot i això, el percentatge de casos en 
que és produeix aquesta intermediació i que resten tan-
cats sense acord és del 34%.

L’increment d’activitat a l’any 2011 ha fet que des de 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya s’incrementin els 
recursos humans destinats a Ofideute.

D’altra banda, hem iniciat la descentralització d’aquest 
servei i la coordinació amb les administracions locals i 
s’han signat dos convenis, amb els ajuntaments de Reus 
i el de Sant Celoni, amb l’objectiu de prestar un servei 

de proximitat a les persones amb risc d’exclusió social 
residencial.

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 394/IX, 
sobre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins 
a Vilafranca del Penedès i sobre la coordinació 
de les línies 4 i 8 a l’intercanviador de Martorell
Tram. 290-00380/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62640 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00380/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 394/IX, 
sobre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vila-
franca del Penedès i sobre la coordinació de les línies 4 i 
8 a l’intercanviador de Martorell.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 394/IX, sobre la prolongació 
de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i 
sobre la coordinació de les línies 4 i 8 a l’intercanviador 
de Martorell (núm. tram. 290-00380/09), us informo del 
següent: 

El Govern de la Generalitat situa el perllongament de la 
R8 fins a Vilafranca entre les seves previsions de millo-
ra del servei ferroviari de rodalia de Barcelona a mitjà 
termini. La seva implantació resta condicionada a la dis-
ponibilitat de recursos materials i econòmics per a finan-
çar-la.

Els horaris de la línia R8 es van establir des d’un pri-
mer moment amb el criteri d’optimitzar en el possible el 
temps de correspondència amb la línia R4 a l’estació de 
Martorell. A hores d’ara, els temps d’enllaç mitjans són 
de 13’ per als viatges de Vilafranca en direcció Grano-
llers i de 17’ en el sentit contrari. S’estan duent a terme 
els treballs tècnics necessaris per aconseguir una millora 
d’aquests temps de connexió en els nous horaris de la lí-
nia que entraran en vigor el proper mes de juny.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 395/IX, 
sobre l’increment del servei de tren de la línia 
4 de rodalia
Tram. 290-00381/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62641 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00381/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 395/IX, so-
bre l’increment del servei de tren de la línia 4 de rodalia.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 395/IX, sobre l’increment del 
servei de tren de la línia 4 de rodalia (núm. tram. 290-
00381/09), us informo del següent: 

L’oferta de serveis ferroviaris entre Barcelona i l’Alt Pe-
nedès està ben dimensionada a dia d’avui.

Amb l’oferta actual, en un dia feiner tipus i en condici-
ons normals, es produeix una ocupació mitjana al trajec-
te que tot just arriba al 16% de les places totals i al 26% 
de les places assegudes, amb unes ocupacions màximes 
del 44% i del 72%, respectivament.

En el període punta matinal durant el qual es produeixen 
els fluxos més crítics de demanda (que són en sentit Bar-
celona), els trens circulen amb una freqüència mitjana de 
15 minuts. En aquesta franja, a les estacions esmentades, 
es registren 1.611 viatgers pujats i 156 viatgers baixats i 
es produeix una ocupació màxima del 37% de les places 
totals i del 60% dels seients.

D’altra banda, la Direcció Tècnica de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità va dur a terme el 2011 una simulació 
numèrica per avaluar la demanda captable i la rendibi-
litat socioeconòmica i ambiental d’un hipotètic perllon-
gament dels serveis de la línia R4 que neixen/moren a 
Martorell fins a Vilafranca del Penedès, i en una segona 
etapa, fins a Sant Vicenç de Calders.

Els resultats de la simulació mostren que els costos d’ope-
ració de la línia s’incrementarien en 3,73 MEUR/any en 
la fase 1 i fins a 6,92 MEUR/any en la fase 2 respecte a 
la situació actual. Aquests darrers valors són importants 
i no arriben a ser compensats pels beneficis socials i am-
bientals (estalvis de temps de viatge i reducció de les ex-
ternalitats) que generarien el perllongament dels serveis, 
raó per la qual la rendibilitat socioeconòmica i ambiental 
resultant és negativa.

Per últim, el Govern de la Generalitat exigeix l’execució, 
per part del Ministeri de Foment, de totes i cadascuna de 
les actuacions compromeses en el Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 396/IX, 
sobre el manteniment del personal ferroviari a 
l’estació de tren de Móra la Nova
Tram. 290-00382/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62642 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00382/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 396/IX, 
sobre el manteniment del personal ferroviari a l’estació 
de tren de Móra la Nova.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 396/IX, sobre el manteniment 
del personal ferroviari a l’estació de tren de Móra la Nova 
(núm. tram. 290-00382/09), us informo del següent: 

En les diferents reunions mantingudes amb els repre-
sentants d’Adif, referents al seguiment de les actuacions 
ferroviàries que tenen incidència sobre el servei, aquest 
Departament ha instat a Adif a mantenir la presència de 
personal ferroviari a l’estació de Móra la Nova a fi de 
permetre garantir la seguretat i la qualitat del servei.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 397/IX, 
sobre la construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Cantallops i dels col·lectors 
corresponents a Cantallops sud, a Avinyonet del 
Penedès
Tram. 290-00383/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62643 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00383/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 397/IX, 
sobre la construcció de l’estació depuradora d’aigües re-
siduals de Cantallops i dels col·lectors corresponents a 
Cantallops sud, a Avinyonet del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 397/IX, sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops i 
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dels col·lectors corresponents a Cantallops sud, a Avinyo-
net del Penedès (núm. tram. 290-00383/09), us informo 
del següent: 

L’escenari 2009-2014 del Programa de Sanejament d’Ai-
gües Residuals Urbanes (PSARU) inclou tant l’actuació 
de l’Edar i col·lectors de Cantallops nord com de l’Edar 
i col·lectors de Cantallops sud. No obstant això, la difí-
cil situació econòmica i financera que travessa l’Agència 
Catalana de l’Aigua impedeix la seva execució a curt ter-
mini i obliga a fer una reprogramació d’aquestes obres i 
de la resta d’actuacions pendents. L’execució d’aquestes 
actuacions es durà a terme quan es pugui comptar amb la 
corresponent disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 398/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a mantenir la 
base operativa de la companyia Ryanair a l’ae-
roport de Reus
Tram. 290-00384/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62907 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00384/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 398/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a mantenir la base opera-
tiva de la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 398/IX, sobre l’adopció 
de mesures per a mantenir la base operativa de la com-
panyia Ryanair a l’aeroport de Reus (núm. tram. 290-
00384/09), us informo del següent: 

La Generalitat, en el marc de la Taula Estratègica, està 
treballant amb institucions públiques i privades de camp 
de Tarragona (Diputació de Tarragona, Cambra de Co-
merç de Reus i de Tarragona, etc.) en el desenvolupament 
de noves rutes aèries per l’aeroport de Reus potenciant 
la destinació i la marca Costa Daurada i buscant la di-
versificació al màxim el trànsit aeri a aquest aeroport. 
Els acords amb Ryanair està previst que entrin en vigor 
aquest mes d’abril.

Addicionalment s’està redactant un Pla d’accions comer-
cials i de màrqueting per millorar les ofertes de rutes, 

companyies i vols per de potenciar el creixement del tràn-
sit a l’aeroport de Reus.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 399/IX, 
sobre el requeriment a Ryanair perquè com-
pleixi l’acord per a operar des de l’aeroport de 
Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de 
captació de rutes aèries
Tram. 290-00385/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62908 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00385/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 399/IX, 
sobre el requeriment a Ryanair perquè compleixi l’acord 
per a operar des de l’aeroport de Reus i sobre la posada 
en marxa d’un pla de captació de rutes aèries.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 399/IX, sobre el requeriment 
a Ryanair perquè compleixi l’acord per a operar des de 
l’aeroport de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de 
captació de rutes aèries (núm. tram. 290-00385/09), us 
informo del següent: 

La Generalitat en el marc de la Taula Estratègica treballa 
amb institucions públiques i privades (Ajuntament amb 
Diputació de Tarragona, Cambra de Comerç de Reus i 
de Tarragona, etc.) en el desenvolupament de noves ru-
tes aèries per l’aeroport de Reus potenciant la destinació 
i la marca Costa Daurada i buscant la diversificació al 
màxim el trànsit aeri a aquest aeroport. Els acords amb 
Ryanair està previst que entrin en vigor a llarg del mes de 
maig d’enguany i s’està executant.

S’ha redactat un Pla de accions comercials i de màrque-
ting per millorar les ofertes de rutes, companyies i vols 
per de potenciar el creixement del trànsit a l’aeroport de 
Reus que ha estat consensuat amb les administracions lo-
cals i ja s’està executant. Aquest Pla fa les funcions del 
pla de captació. A mesura que es vagin captant compa-
nyies seran aquestes les que informaran als mitjans de les 
seves activitats a l’aeroport de Reus.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 400/IX, 
sobre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actua-
cions i mesures específiques per a ajudar els 
joves emprenedors
Tram. 290-00386/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62812 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00386/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 400/IX, 
sobre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i me-
sures específiques per a ajudar els joves emprenedors.

Comissió competent: Polítiques de Joventut

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 400/IX, sobre l’establi-
ment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures especí-
fiques per a ajudar els joves emprenedors (núm. tram. 
290-00386/09), us informo del següent: 

El Govern ha anunciat la posada en marxa del progra-
ma Catalunya Emprèn. Entre les mesures previstes per 
aquest programa hi ha l’aprovació de la llei de l’empre-
nedoria, l’habilitació de xarxes de suport a la iniciativa 
empresarial i l’autoocupació o la creació d’instruments 
de suport a empreses d’alt potencial de creixement.

La Generalitat preveu aprovar i presentar oficialment el 
Catalunya Emprèn el proper mes de maig i posar-lo mar-
xa de forma progressiva al llarg de 2012 integrant.

El programa Catalunya Emprèn vol activar i potenciar 
totes les capacitats del país per crear noves empreses que 
generin riquesa i llocs de treball, a banda de constituir 
i sostenir una xarxa públic-privada que reuneixi i coor-
dini tots els agents del territori compromesos en la for-
malització de nous projectes empresarials. L’objectiu del 
programa és contribuir al sorgiment de projectes d’èxit i 
de llarg recorregut i fer de Catalunya un referent global 
de societat amb iniciativa i esperit emprenedor, capaç de 
crear ocupació de qualitat i benestar per a tots els ciuta-
dans.

Les mesures aniran acompanyades de diferents canvis 
normatius i administratius, que eliminin traves a la cre-
ació d’empreses i permetin una relació més àgil entre la 
Generalitat i les empreses o autònoms. Això inclou, per 
exemple, una nova organització, que integri la xarxa Ini-
cia, els serveis d’emprenedoria del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i els d’ACC1Ó, o la creació d’una nova 
Llei de l’emprenedoria.

Quant als punts concrets de la moció: 

a) En l’actual situació financera no és possible baixar fi-
gures impositives més enllà del previst al pressupost.

El pressupost si preveu però deduccions de l’IRPF de les 
quantitats invertides en l’adquisició d’accions o participa-
cions socials en societats mercantils per part d’un àngel 
inversor (Business Angel).

b) Actualment la xarxa Inicia no es limita a l’àmbit fis-
cal i jurídic. Segons la normativa reguladora de la xar-
xa INICIA Es consideren accions i prestacions bàsiques 
d’aquest programa les que tenen les característiques se-
güents: 

– Tenir com un dels eixos principals de la programació 
les accions de sensibilització de la població envers el fo-
ment de l’esperit emprenedor.

– Disposar de mecanismes d’informació i orientació 
adreçats a les persones emprenedores.

– Desenvolupar programes de formació adreçats a perso-
nes emprenedores.

– Proporcionar assessorament al procés de creació d’em-
preses.

– Oferir seguiment tècnic als processos de consolidació 
de les empreses creades.

En el catàleg de serveis que totes les entitats estan obliga-
des també a seguir, s’especifica, quant al servei d’asses-
sorament el següent: 

El servei d’assessorament consisteix en proporcionar 
consell expert i tutoritzar en el procés de la creació de la 
seva empresa, en acompanyar la persona emprenedora en 
l’elaboració del pla d’empresa, en l’avaluació de la viabi-
litat del seu projecte perquè pugui decidir sobre la seva 
creació i posada en funcionament, així com proporcionar 
coneixement en d’altres àmbits relacionats amb el procés 
de creació de l’empresa: aspectes fiscals, jurídics, socials 
i laborals, prevenció de riscos, entre d’altres.

La prestació del servei inclou l’assessorament en el plan-
tejament de la idea empresarial, així com l’assessorament 
en cadascun dels apartats que conformen el pla d’empresa: 

– L’equip fundador

– Pla de màrqueting

– Pla de producció o d’operacions

– Pla d’organització

– Pla jurídic-fiscal

– Pla econòmic i financer

Igualment, en el procés d’assessorament també s’inclou 
la prestació d’assessorament en matèria d’avantatges, 
subvencions, ajuts i recursos existents en l’àmbit de la 
creació d’empreses.

Així mateix i pel què respecta al servei de formació s’es-
pecifica el següent: 

El servei de formació se centra, fonamentalment, en al-
guns dels següents àmbits de contingut: 

– Continguts i elaboració d’un pla d’empresa

– Comportament i perfil emprenedors

– Pla de màrqueting

– Tècniques de negociació

– Gestió del temps i delegació

– Gestió comercial

– Pla de producció o d’operacions
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– Pla d’organització

– Aspectes de l’àmbit jurídic-fiscal

– Pla econòmic i financer

– Organització del circuit administratiu i control econòmic

– Altres aspectes que es considerin d’interès per a les 
persones emprenedores i siguin fruit d’una anàlisi de les 
seves necessitats

c) Es dóna compliment a aquest punt a través de les acti-
vitats d’ACC1Ó: 

ACC1Ó té com a un dels seus objectius essencials coor-
dinar el sistema català d’innovació, que compta amb di-
versos elements que cal connectar. Un dels instruments 
amb els que treballa ACC1Ó són els parcs científics i 
tecnològics, espais d’innovació on s’aglutinen empreses 
innovadores, oferta tecnològica (Universitats, centres 
tecnològics, oficines de recerca, etc.) i serveis avançats 
a disposició dels mateixos (assessorament en innovació, 
patents, incentius, fiscalitat, etc.). Catalunya compta amb 
un complert mapa de parcs, amb 30 parcs repartits pel 
territori català (alguns en procés de construcció) ofe-
rint espais i serveis diversos a disposició d’emprenedors 
dedicats a la innovació, en general, i a la tecnologia, en 
particular. Alguns parcs són generalistes en el seu po-
sicionament (per exemple, el parc tecnològic del Vallès) 
i d’altres són especialistes (parc científic de Barcelona, 
enfocat a noves empreses de biotecnologia). ACC1Ó de-
senvolupa actuacions per reforçar l’estratègia dels parcs 
catalans i una línia de préstecs tous per atraure empreses 
als mateixos.

d) Malgrat que la conjuntura financera actual no permet 
establir noves línies d’ajut directe a empreses, estem tre-
ballant en un nou producte d’avals per a autònoms i mi-
croempreses que facilitaran el finançament de l’activitat 
empresarial. Per raons de gestió pressupostària encara no 
s’ha posat en marxa però ho farà al més aviat possible.

e) Per tal d’impulsar l’esperit emprenedor entre l’alumnat 
de Formació Professional, des de la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial s’han impulsat les següents actuacions: 

S’ha iniciat la creació de tres xarxes de centres docents, 
integrada per un total de 46 centres, entre públics i pri-
vats, que tindran per objectiu generar i compartir bones 
pràctiques i impulsar la creació de nous projectes d’em-
presa.

S’ha dissenyat la implantació de la Mostra de projectes 
emprenedors de formació professional inicial a Catalu-
nya, que en aquesta primera edició és realitzarà durant 
la tardor del 2012. Dins d’aquesta Mostra es realitzarà 
un concurs per premiar, per separat, els millors projectes 
presentats pels alumnes de grau mitjà i grau superior de 
tot Catalunya. Es donarà ocasió perquè distintes empre-
ses puguin donar suport a les millors idees emprenedores 
presentades a la Mostra.

Les mesures de foment i d’impuls de la cultura de l’em-
prenedor entre els estudiants d’ESO i batxillerat son les 
següents: 

Educació secundària obligatòria: 

– Implementació del Programa Emprenedors en què han 
participat una vintena de centres des del curs 2007-2008. 
Actualment hi participen cinc centres de secundària. 
L’objectiu del programa és que en el marc del Projecte de 
Recerca de 4rt d’ESO (tot i que també es pot fer en altres 
espais escolars), els alumnes siguin capaços de desenvo-
lupar un projecte empresarial i de comunicar-lo en anglès 
i fent ús de les noves tecnologies. Els centres que hi parti-
cipen reben durant dos anys un assessorament sobre con-
tinguts relatius al món de l’emprenedoria i de l’empresa i 
recursos sobre dinàmica de grups i TIC.

– En el tercer any d’aplicació, els centres han de ser ca-
paços d’implementar sols el programa, amb l’ajut només 
puntual dels formadors.

– S’ha publicat en la web de Currículum i Organització 
del Departament d’Ensenyament, un document d’ori-
entacions adreçades als centres educatius per treballar 
l’emprenedoria a l’ESO, titulat Aprendre a emprendre. 
S’adjunta com a document annex, però també es pot con-
sultar al següent enllaç: http://www.phobos.xtec.cat/edu-
bib/intranet/file.php?file=docs/ESO/orientacions/projec-
te_recerca_emprendre2.pdf.

– Xerrades als centres educatius sobre el món de l’em-
prenedoria i de l’empresa, per part d’empresaris de l’as-
sociació FemCat. Aquest programa, anomenat Empresa 
en primera persona, va començar de forma pilot el curs 
2009-10 i enguany té continuïtat. Consisteix en unes xer-
rades dinamitzades per empresaris que expliquen la seva 
experiència professional i es mostren com a models dels 
valors dels emprenedors.

– En aquests moments està en procés de tràmit la modifi-
cació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’esta-
bleix l’ordenació dels Ensenyaments de l’ESO a Catalu-
nya. Aquesta nova preveu que els centres hauran d’oferir 
una matèria relacionada amb l’emprenedoria, dins l’ofer-
ta de matèries optatives del tercer curs.

Batxillerat: 

– Existeix la matèria Estada a l’Empresa, d’oferta obli-
gada pels centres i optativa per als alumnes. Consisteix 
en un cicle de pràctiques reals en una empresa de 140 ho-
res, de les quals fins a 70 poden fer-se en el propi centre 
educatiu en un mòdul d’orientació i formació laboral, i la 
resta a les empreses.

– En el marc del Treball del Recerca del batxillerat, els 
alumnes que fan la matèria de modalitat d’Economia de 
l’Empresa, sovint fan un projecte d’empresa com a tema 
de treball.

f) Des del juliol del 2010 des de qualsevol punt de la xar-
xa d’Oficines de Gestió Empresarial –OGE– del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació (un total de 22 en tot el 
territori català), s’ofereix la possibilitat de gestionar tots 
els tràmits necessaris per a la constitució d’una empre-
sa en un únic punt, i en una única visita, tot i tractar-se 
de tràmits de diferents administracions. Així, a través 
d’aquesta xarxa d’oficines, en un termini de 48 hores, es 
pot constituir una Societat Limitada Nova Empresa, un 
autònom o una Societat Limitada un cop atorgada la Re-
serva de la denominació al Registre Mercantil Central.
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En el marc del Pla d’implantació de la Finestreta Úni-
ca Empresarial aprovat pel Govern el passat 6 de setem-
bre del 2011, des de l’1 d’abril del 2012 s’han incorporat 
al catàleg de tràmits de l’OGE els tràmits relatius a la 
constitució de societats cooperatives i a la constitució de 
societats laborals. Alhora, aquests tràmits, estan en fase 
d’anàlisi i millora per tal d’optimitzar-los i simplificar-los 
amb la finalitat, entre altres, de reduir els terminis de tra-
mitació i els requeriments documentals així com de po-
sar a l’abast de les empreses nous canals de tramitació.

Barcelona, 20 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Control del compliment de la Resolució 401/IX, 
sobre la presentació del III Pla general de for-
mació professional
Tram. 290-00387/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62340 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00387/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 401/IX, 
sobre la presentació del III Pla general de formació pro-
fessional.

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 401/IX, sobre la presentació 
del III Pla general de formació professional (núm. tram. 
290-00387/09), us informo del següent: 

Les dades relatives a l’oferta i l’emplaçament dels centres 
on s’imparteixen ensenyaments de formació professio-
nal estan actualitzades a la web oficial del Departament 
d’Ensenyament: 

http: //www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

El Departament d’Ensenyament ha elaborat una enquesta 
per avaluar la satisfacció de les empreses receptores de 
tot l’alumnat que realitza el mòdul de formació pràctica 
en centres de treball (FCT), corresponent a la Formació 
Professional inicial, i també, s’ha elaborat una guia digi-
talitzada per a la divulgació dels serveis i de les mesures 
flexibilitzadores de l’oferta de formació professional ini-
cial, adreçada expressament a les empreses.

Barcelona, 26 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 403/IX, 
sobre la construcció de les escoles Les Cièn-
cies (Bufalà II) i Lola Anglada i sobre la licita-
ció de les obres dels centres Ventura Gassol, 
Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, i 
Ventós i Mir, a Badalona
Tram. 290-00389/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 62341 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00389/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 403/IX, 
sobre la construcció de les escoles Les Ciències (Bufa-
là II) i Lola Anglada i sobre la licitació de les obres dels 
centres Ventura Gassol, Montigalà, Baldiri Reixach, Ba-
dalona-Gorg, i Ventós i Mir, a Badalona.

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 403/IX, sobre la construcció 
de les escoles Les Ciències (Bufalà II) i Lola Anglada i 
sobre la licitació de les obres dels centres Ventura Gas-
sol, Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, i Ven-
tós i Mir, a Badalona (núm. tram. 290-00389/09), us in-
formo del següent: 

El Departament d’Ensenyament properament iniciarà les 
obres de construcció de l’Escola Les Ciències (Bufalà II). 
El termini d’execució de l’obra és de 8 mesos amb un 
pressupost de 3.549.102,68 euros.

El Departament d’Ensenyament té previst iniciar les 
obres de L’Escola Lola Anglada durant el segon semestre 
d’enguany. El termini d’execució de l’obra és de 6 mesos 
amb un pressupost de 2.791.244,17 euros.

Pel que fa a la licitació de les obres de diversos centres 
de la ciutat de Badalona, el Departament d’Ensenyament 
iniciarà l’actuació quant la disponibilitat pressupostària 
ho permeti.

El Departament d’Ensenyament està estudiant tota la pro-
gramació de llocs escolars al municipi de Badalona. És 
per això, que s’està estudiant la construcció de centres 
educatius a Badalona que es durà a terme d’acord amb les 
necessitats d’escolarització del municipi.

Barcelona, 26 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 58/IX, 
sobre les mesures d’ajust econòmic
Tram. 390-00058/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 62369 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00058/09

Sobre: Control compliment de la Moció 58/IX, sobre les 
mesures d’ajust econòmic

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment 
a la Moció 58/IX, sobre les mesures d’ajust econòmic 
(núm. de tram. 390-00058/09), us informo del següent: 

En primer lloc, i en relació amb el compliment del punt a) 
de la Moció, el Govern de la Generalitat està plenament 
compromès amb l’objectiu que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) segueixi sent mirall i 
impuls de la nostra llengua i de la nostra identitat com a 
país, que sigui un model de servei públic, que mantingui 
la seva posició de lideratge, i que sigui motor de la indús-
tria audiovisual del nostre país.

Aquests objectius, vigents des de la creació de la Corpo-
ració, caldrà complir-los amb un pressupost que obligatò-
riament serà menor a causa dels ajustos i les restriccions 
pressupostàries de la Generalitat. En aquest sentit, tenim 
el convenciment que la màxima prioritat del nou Consell 
de Govern de la CCMA serà la de mantenir la qualitat i 
els nivells d’audiència amb un pressupost reduït.

Cal destacar que l’aportació pressupostària del Govern 
s’adequarà a la concreció del nou contracte programa de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En segon lloc, en referència al compliment del punt b) de 
la Moció, en el marc de l’Acord del Govern que aprova 
el desenvolupament del Pla d’Estalvi i Eficiència Ener-
gètica 2011-2014 als edificis de la Generalitat, la Direc-
ció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalu-
nya, mitjançant Equipaments i Edificis de Catalunya, SA 
(EECat), i amb coordinació amb l’ICAEN, duu a terme 
actualment un projecte pilot d’Eficiència Energètica en 
Equipaments Públics.

A la prova pilot s’inclouen immobles el consum dels quals 
és a càrrec de la Generalitat: 94 equipaments propis EE-
CAT més 10 adscrits al Departament d’Ensenyament.

EECat, propietària i gestora del manteniment d’equipa-
ments públics (escoles, CAPS, comissaries, residènci-
es....) promou l’evolució del servei de manteniment que té 
encarregat pel Govern amb l’adopció de pràctiques d’es-
talvi i eficiència energètica.

Finalment, i en relació amb el punt c), mitjançant l’apro-
vació de la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econò-
mica, la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de 
la regulació normativa i la Llei 11/2011, de reestructu-
ració del sector públic per a agilitar l’activitat adminis-
trativa, s’han adoptat mesures de racionalització de les 
estructures administratives i del sector públic, les quals 
comporten un evident estalvi econòmic.

Les mesures modificatives esmentades actuen sobre di-
versos punts: d’una banda, suprimint o reduint l’estruc-
tura d’entitats i òrgans del sector públic i, d’altra banda, 
també reduint òrgans dins la pròpia Administració de la 
Generalitat sobre la base de criteris de racionalització i 
tenint en compte, alhora, l’ús de vies telemàtiques i l’apli-
cació de noves tecnologies.

En aquest sentit, s’ha modificat la regulació de més de 
trenta entitats del sector públic, suprimint-ne totalment 
vuit. Pel que fa a òrgans i unitats, tant de l’Administració 
de la Generalitat com del sector públic, se n’han supri-
mit nou.

A més, també s’ha incidit en la reducció del nombre de 
membres de determinats òrgans col·legiats. Concreta-
ment, això s’ha fet amb 11 òrgans, que han vist sensible-
ment reduït el nombre dels seus membres.

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 89/IX, so-
bre les decisions del Govern de l’Estat en ma-
tèria de telecomunicacions i sectors regulats
Tram. 390-00089/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012

Control del compliment de la Moció 90/IX, 
sobre el garantiment de la defensa dels con-
sumidors en situació de sobreendeutament i 
de pèrdua de l’habitatge
Tram. 390-00090/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 03.05.2012
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els as-
pectes territorials, urbanístics i econòmics 
del projecte Eurovegas
Tram. 354-00161/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre els as-
pectes territorials, urbanístics i econòmics 
del projecte Eurovegas
Tram. 354-00162/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre les ne-
gociacions amb representants del grup Las 
Vegas Sands Corporation amb relació al 
projecte del macrocomplex de lleure Euro-
vegas
Tram. 354-00183/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Joan Fran-
cesc Marco i Conchillo, director del Gran Te-
atre del Liceu, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua, perquè expliqui la situació i els 
plans de futur del Gran Teatre del Liceu
Tram. 356-00567/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Sol·licitud de compareixença de Pepe Ser-
ra Villalba, director del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua perquè expliqui la situació i els 
plans de futur del Museu
Tram. 356-00568/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Sol·licitud de compareixença de Bartomeu 
Marí i Ribas, director del Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la situa-
ció i els plans de futur del Museu
Tram. 356-00569/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Amorós, director de L’Auditori, davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè expliqui 
la situació i els plans de futur de L’Auditori
Tram. 356-00570/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Sol·licitud de compareixença de Dolors La-
marca, directora de la Biblioteca de Catalu-
nya, davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè expliqui la situació i els plans de fu-
tur de la Biblioteca de Catalunya
Tram. 356-00571/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Sol·licitud de compareixença de Xavier Llo-
vera i Massana, director de l’Entitat Autòno-
ma Museus d’Arqueologia, davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació i els plans de futur d’aquesta entitat 
autònoma
Tram. 356-00573/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre la situació del sector productiu de l’oli 
d’oliva
Tram. 356-00644/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció sectorial del porquí de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informi sobre l’aplicació de la normativa 
de salut i benestar animals
Tram. 356-00653/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmel Mòdol i Bresolí, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 62491).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Grau 
Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Ca-
talunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè expliqui les ac-
tivitats i l’abast de les actuacions i els pro-
grames de l’ONCE
Tram. 356-00665/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 62879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 03.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Crespo Julia, presidenta del Consell Asses-
sor de Polítiques Socials i Familiars, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè expliqui el pla de treball i el ba-
lanç del primer any del Consell
Tram. 356-00666/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
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Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 63128).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 03.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Xarxa d’Atenció a Persones sense 
Llar davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè expliquin l’estudi «La si-
tuació de les persones sense llar a Barcelo-
na el 8 de novembre de 2011 i l’evolució dels 
serveis residencials»
Tram. 356-00667/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Carme Capdevila i Palau, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 63129).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 03.05.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre les retallades a la funció 
pública en matèria de personal
Tram. 355-00025/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 02.05.2012 (DSPC-C 301).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 02.05.2012 (DSPC-C 305).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre el Pla d’ocupació per a 
la racionalització de l’organització i l’optimit-
zació del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya 2012-2014
Tram. 355-00112/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 02.05.2012 (DSPC-C 301).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el nou programa de prevenció i ex-
tinció d’incendis
Tram. 355-00123/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Interior (reg. 62801).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.04.2012.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, pro-
fessora titular d’hisenda pública, amb rela-
ció a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 353-00320/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

Compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espa-
nya, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00321/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 del Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

Compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 353-00322/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

Compareixença de Núria Bosch Roca, ca-
tedràtica d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00323/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

Compareixença de Marta Espasa i Queralt, 
professora d’hisenda pública de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 353-00324/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 02.05.2012 
(DSPC-C 304).

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernán-
dez, degana de la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 353-00325/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 del Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 02.05.2012 
(DSPC-C 304).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 32

Convocada per al dia 9 de maig de 2012

Presidència del Parlament

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

Ple del Parlament

9 de maig de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 9 de maig, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de la mesa d’una 
comissió (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya. Tram. 200-00015/09. Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 309). (Aquest punt es debatrà el 
10 de maig, a les 10.00 h).

4. Proposició de llei de creació de l’impost sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit. Tram. 202-
00068/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de totali-
tat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 152, 17).

5. Proposició de llei de segregació del terme municipal 
de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran. Tram. 202-00075/09. Conselh Generau 
d’Aran. Debat de totalitat. (Aquest punt es debatrà en aca-
bar la sessió de control al Govern i al president de la Ge-
neralitat).

6. Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
del Govern de l’Estat en matèria de salut. Tram. 300-
00159/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la sostenibilitat del sistema públic de salut. Tram. 
300-00160/09. Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Ad-
ministració. Tram. 300-00163/09. María José Garcia Cu-
evas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del po-
der judicial i la planta i la demarcació judicials. Tram. 
300-00161/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanci-
ació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
del sistema de ciència, recerca i innovació. Tram. 300-
00162/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les concessions de pe-
atges a la xarxa de carreteres. Tram. 300-00158/09. Sub-
grup Parlamentari Ciutadans. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-
Garrigues. Tram. 302-00135/09. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat. Tram. 302-00136/09. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d’estabi-
litat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer 
de l’Estat. Tram. 302-00137/09. Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els recursos per a l’educació no universitària i les deci-
sions en política educativa. Tram. 302-00138/09. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques en matèria de cohesió social i re-
activació econòmica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012. Tram. 302-00139/09. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les actuacions i les mesures que pensa prendre per 
als afectats per les participacions preferents. Tram. 302-
00140/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i vo-
tació.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries
Reg. 63237

Presentació

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol-
liciten un dictamen previ a la interposició de recurs d’-
inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional 
amb relació al Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 d’abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y segu-
ridad de sus prestaciones (BOE núm. 98 de 24 d’abril de 
2012), en primer lloc pel que fa a la utilització de la figu-
ra del Reial Decret-Llei per justificar una reforma urgent 
del Sistema Nacional de Salud i en segon lloc, pel que fa 
al contingut dels preceptes que s’esmenten a continuació: 

1. L’article 1 i la disposició transitòria primera per pos-
sible vulneració dels articles 4 i 23 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i dels articles 10, 13.1, 14 i 43 de la 
Constitució.

2. Article 1.1, que modifica l’article 3 de la Llei 16/2003, 
de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacio-
nal de Salut, per possible vulneració dels articles 9.3, 41 
i 43.2 de la Constitució espanyola, articles 23 i 42.4 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, articles 1 i 3.2 de la 
LO 14/1986, de 25 d’abril.

3. Article 1.2, que addiciona un nou article 3.bis a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut, per possible vulneració de l’article 
162.3.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

4. Article 1.3, que addiciona un nou article 3.ter a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut, per possible vulneració dels articles 
9.3, 41 i 43.2 de la Constitució espanyola, articles 23 i 
42.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, articles 1 i 
3.2 de la LO 14/1986, de 25 d’abril i la Directiva 2011/24/
UE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 
2011 relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’as-
sistència sanitària transfronterera.

5. Article 2.2, que addiciona un nou article 8.bis a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut, per possible vulneració dels articles 
9.3, 41 i 43.2 de la Constitució espanyola, articles 23 i 
42.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, articles 1, 3.2 
i tota la Secció 3ª de la LO 14/1986, de 25 d’abril.

6. Article 2.3, que addiciona un nou article 8.ter a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut, especialment en l’apartat tercer de 
l’article que s’addiciona, per possible vulneració dels ar-
ticles 9.3, 18 (dret a la intimitat personal), 41 i 43.2 de la 

Constitució espanyola, articles 23 i 42.4 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, articles 1, 3.2 i tota la Secció 3ª de 
la LO 14/1986, de 25 d’abril.

7. Article 2.5, que addiciona un nou article 8.quinquies a 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, especialment en l’apartat ter-
cer de l’article que s’addiciona, per possible vulneració 
de l’article 149.1.17ª de la CE

8. Tot el Capítol IV «mesures sobre la prestació farma-
cèutica», en especial els articles 5, 6 i 7 per possible vul-
neració de l’article 162.2 de l’EAC.

9. Tot el Capítol V «mesures en matèria de Recursos hu-
mans», per possible vulneració de les lletres d i e de l’ar-
ticle 162.3 de l’EAC.

10. Disposició Addicional tercera «cessió d’informació 
tributària», per possible vulneració de l’article 18 CE i el 
principi de jerarquia normativa de l’article 9.3 CE.

11. Disposició final tercera, quarta, sisena i setena.

Disposició final tercera per possible vulneració dels arti-
cles 81 i 86 CE.

Disposició final quarta per possible vulneració de l’arti-
cle 18 CE.

Disposició final sisena, per possible vulneració de l’arti-
cle 162.3.b EAC.

Disposició final setena, per possible vulneració dels arti-
cles 9.3 41 i 43.2 de la CE; els articles 23 i 42.4 de l’EAC 
i els articles 1 i 3.2 de la Llei orgànica 14/1986, de 25 
d’abril, General de Sanitat.

Fonaments jurídics

I. Pel que fa a la utilització 
del Reial Decret Llei

Considerem que la disposició amb rang de llei aprovada 
pel Govern de l’Estat no és respectuosa amb el que dis-
posa l’article 86.1 CE, pel que fa el requisit formal que la 
disposició ha d’apreciar «en cas d’una necessitat urgent i 
extraordinària», ni en relació el requisit de caràcter ma-
terial «no podran afectar l’ordenament de les instituci-
ons bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats 
dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les comu-
nitats autònomes, ni el Dret electoral general».

El sistema sanitari públic és un dels pilars fonamentals 
del nostre estat de benestar, que contribueix en major 
grau a millorar les condicions de vida dels individus i as-
segurar la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

La nostra Constitució a l’article 43 i concordants reco-
neixen el dret a la protecció de la salut, encomanada als 
poders públics. No obstant, no és fins la Llei orgànica 
3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de 
salut pública en què es reconeix la universalitat d’aquest 
dret. Aquest reconeixement suposa un canvi en les políti-
ques públiques sanitàries que al llarg d’aquestes dècades 
han anat contribuint en crear un sistema sanitari dels més 
admirats del món.
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El Reial Decret llei 16/2012 suposa una interrupció en la 
creació d’un sistema sanitari públic, gratuït i universal, ja 
que modifica de forma radical, el model del Sistema Na-
cional de Salut que hi havia fins ara.

Aquest canvi de model, en cap cas, pot justificar el grau 
de judici d’oportunitat, que la jurisprudència constituci-
onal atorga al Govern, per tal que aquest pugui recórrer 
a la institució normativa de la legislació urgent i prescin-
deixi del procediment ordinari d’aprovació d’una llei for-
mal per les Corts Generals.

Emparant-nos en els mateixos motius, tampoc queda jus-
tificat que mitjançant un Decret llei es pugui modificar 
una llei de rang orgànic.

La disposició final tercera del decret en qüestió, modifica 
l’article 12 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, so-
bre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social.

Aquesta modificació suposa una vulneració al principi de 
separació de poders i a l’article 81.2 CE.

Per l’aprovació, modificació o derogació d’una llei orgà-
nica, el text constitucional designa que és el poder legis-
latiu (Congrés dels diputats) el titular d’abordar aquestes 
qüestions. A més, s’exigeix un quòrum reforçat (majoria 
absoluta) per aquestes operacions jurídiques, que en cap 
cas pot ser suplementat per la potestat de legislació dele-
gada que l’article 86 CE atribueix al poder executiu. Ai-
xí mateix, és imprescindible fer una lectura conjunta de 
l’article 81.1 CE en relació amb el límits legislatius deter-
minats a l’article 86.1CE.

L’article 81.1 defineix que són lleis orgàniques les rela-
tives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les 
llibertats públiques. El contingut definitori de l’article 
81.1 va servir al legislador constituent per determinar el 
límits materials dels decrets lleis, establint que aquests 
no podran afectar els drets, deures i llibertats de la ciuta-
dania, regulats al Títol I de la Constitució (els fonamen-
tals).

II. Pel que fa al contingut dels preceptes 
del Reial Decret llei, mencionats 
i la seva possible manca d’encaix 
amb la Constitució i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya

Primer. Article 1 del Decret llei, que modifica l’article 
3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i quali-
tat del Sistema Nacional de Salut i addiciona dos articles 
més.

L’article 1 i la disposició transitòria primera podrien vul-
nerar els articles 4 i 23 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya i dels articles 10, 13.1, 14 i 43 de la Constitució.

L’exclusió de l’assistència sanitària pública de les perso-
nes immigrants en situació no regular i dels majors de 26 
anys que no hagin treballat amb contracte laboral, en les 
mateixes condicions que la resta de persones «assegura-
des», podria vulnerar l’article 10 de la Constitució que 
estableix com a fonament de l’ordre polític i la pau social 
la dignitat de la persona i els drets inviolables que li són 
inherents i que les normes relatives als drets fonamentals 

i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpre-
taran de conformitat amb la Declaració Universal dels 
Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre 
aquesta matèria ratificats per Espanya.

També podria vulnerar l’article 13.1, que determina que 
els estrangers gaudiran de les llibertats públiques que ga-
ranteix el Títol I en els termes que estableixi els tractats 
i les lleis i l’article 43 que reconeix el dret a la protecció 
de la salut.

Per altra banda, l’exclusió en determinats supòsits dels 
majors de 26 anys de les mateixes condicions que la resta 
d’assegurats establint un criteri arbitrari, una edat deter-
minada, podria vulnerar l’article 14 que estableix que els 
espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui pre-
valer cap discriminació.

L’article 1 modifica la definició de la condició d’assegu-
rat en el Sistema Nacional de Salut i afegeix el procedi-
ment de reconeixement i control d’aquesta condició, així 
com la regulació de l’assistència sanitària en situacions 
especials.

Respecte la modificació de la definició d’assegurat (ar-
ticle 1.1) i la introducció de les modalitats en què els es-
trangers no registrats, ni autoritzats com a residents a 
Espanya rebran assistència sanitària (article 1.3) suposa 
el finiment de la universalitat de la prestació sanitària, 
reduint la prestació als qui cotitzen a la seguretat soci-
al, als pensionistes i als aturats que hagin cotitzat amb 
anterioritat.

Aquests articles podrien vulnerar les següents disposici-
ons normatives: l’article 41 CE quan determina que «els 
poders públics mantindran un règim de Seguretat Social 
per a tots els ciutadans...»; l’article 43.1 CE «es reconeix 
el dret a la protecció de la salut»; l’article 43.2 CE «cor-
respon als poders públics...tutelar la salut pública...»; 
l’article 42.4 EAC «els poders públics han de garantir la 
qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència sanitària 
pública...»; l’article 23 EAC «totes les persones tenen dret 
a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública...». Així mateix, l’ar-
ticle 37.3 de l’Estatut disposa que la regulació essencial 
i el desenvolupament directe dels drets reconeguts pels 
capítols I, II i III del títol I, entre els quals s’inclou el dret 
regulat per l’article 23, s’han de fer per llei del Parlament. 
I ja s’ha fet amb l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de 
juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut; Articles 1 i 3.2 
de la Llei orgànica 14/1986, de 25 d’abril, General de Sa-
nitat, en especial el 3.2 quan determina que «l’assistència 
sanitària pública s’estendrà a tota la població espanyola. 
L’accés i les prestacions sanitàries es realitzen en condi-
cions d’igualtat efectiva» i el principi de jerarquia norma-
tiva que disposa l’article 9.3 CE, atès que el Decret llei 
objecte de sol·licitud contradiu a lleis que tenen un rang 
normatiu superior a ell (lleis orgàniques).

Pel que fa a l’article 1.3 del decret llei, també podria vul-
nerar la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i 
del Consell de 9 de març de 2011 relativa a l’aplicació 
dels drets dels pacients en l’assistència sanitària trans-
fronterera. Malgrat que fins el 25 d’octubre de 2013, els 
Estats membres no tenen l’obligació de transposar aques-
ta norma, amb aquesta directiva l’ordenament jurídic co-
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munitari estableix una sèrie de mesures per tal de pal·liar 
els efectes de l’anomenat «turisme sanitari», com són: el 
dret a que les despeses de l’assistència sanitària trans-
fronterera sigui reemborsat (article 5) i l’obligació que 
l’Estat membre d’origen garanteixi aquest reemborsa-
ment (article 7).

Finalment, l’article 1.2 del Decret llei inclou un nou arti-
cle 3.bis que regula el reconeixement i control de la con-
dició d’assegurat.

Els apartats 1 i 2 d’aquest article podrien suposar una 
vulneració a la competència compartida que té la Gene-
ralitat amb l’Estat respecte l’ordenació dels serveis sani-
taris determinada en l’article 162.3.a de l’EAC, quan en 
l’apartat primer fixa que el reconeixement i control de la 
condició d’assegurat o de beneficiari «corresponderá al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de sus 
direcciones provinciales...» i en l’apartat segon en el seu 
incís «... expedición de la tarjeta sanitaria individual...»

Segon. Article 2 que en el seu apartat segon afegeix un 
article 8.bis, en el seu apartat tercer un nou article 8 ter 
i en l’apartat cinquè un nou article 8 quinquies a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut.

Pel que fa l’article 8.bis estableix que la prestació dels 
serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut es farà 
de forma que es garanteixi la continuïtat assistencial cen-
trat en el pacient, garantint la màxima qualitat i segure-
tat en la seva prestació, així com «las condiciones de ac-
cessibilidad y equidad para toda la población cubierta» 
i respecte l’article 8.ter determina que «También gozará 
de esta consideración el transporte sanitario no urgente, 
sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y 
con un nivel de aportación del usuario acorde al determi-
nado para la prestación farmacéutica»

Els articles 8.bis i 8.ter són susceptibles de vulnerar els 
articles l’article 9.3, 41 i 43.2 de la CE l’article; els articles 
23 i 42.4 de l’EAC i els articles 1 i 3.2 de la Llei orgànica 
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat pels mateixos 
fonaments que s’han donat en el punt 2.1 d’aquesta sol-
licitud.

A més l’article 8.ter podria infringir el dret fonamental 
de l’article 18 de la CE (dret a la intimitat personal), quan 
imposa a l’usuari «un nivel de aportación». S’interpre-
ta que aquest article obra la porta a la sanitat a conèixer 
les dades fiscals del contribuent, que ajudaran a justificar 
l’accés a una prestació o altre.

El fet que el Reial Decret modifiqui la Secció 2ª de la 
Llei 16/2003, és a dir, el Sistema de la Carta de serveis 
del Sistema Nacional de Salut, restringint-la a «la pobla-
ción cubierta» i per contra no modifiqui la Secció 3ª de la 
mateixa llei, entraria en una contradicció, ja que aquesta 
regula les garanties de les prestacions com són les condi-
cions d’igualtat efectiva (article 23) i les garanties de mo-
bilitat que s’han de garantir amb independència del lloc 
del territori nacional on es trobin (article 24).

Es justifica la contradicció perquè aquest sistema de ga-
ranties estava pensat per a una Cartera de serveis pública, 
gratuïta i universal, molt diferent a la que es pretén regu-
lar amb aquesta reforma.

Finalment, l’article 2.5 addiciona un nou article 8 quin-
quies que regula la Cartera de serveis complementària 
de les comunitats autònomes. L’apartat tercer determi-
na que les comunitats autònomes hauran de destinar els 
recursos econòmics necessaris per assegurar el finança-
ment de la cartera comú de serveis.

No obstant, amb el redactat general d’aquest decret llei 
no és fàcil entendre cap on va el legislador estatal res-
pecte el finançament autonòmic de la cartera de serveis. 
En l’actualitat, Catalunya finançava aquesta cartera, però 
també perquè en base a l’article 162.3.a de l’EAC tenia la 
competència per reconèixer la condició d’assegurat mit-
jançant el Sistema Català de Salut. Si tornem al sistema 
en què és l’Estat qui ha d’esser competent per reconèixer, 
a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la 
condició o no d’assegurat, l’Estat hauria de tornar a un 
sistema de finançament finalista de la sanitat de les comu-
nitats autònomes, en virtut a l’article 149.1.17ª de la CE.

Per tant, si la interpretació que els sol·licitants fem de 
l’article 8 quinquies, apartat tercer anés en aquesta línia, 
podríem estar davant una possible ingerència de l’article 
149.1.17ª de la CE.

Tercer. El Capítol IV regula les mesures sobre la presta-
ció farmacèutica. Aquesta regulació ha suposat una mo-
dificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties 
i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i del 
Reial Decret 823/2008, de 16 de maig, pel que s’establei-
xen els marges, deduccions i descomptes corresponents a 
la distribució i dispensació de medicaments d’ús humà.

Tot i que la Constitució, en el seu article 149.1.16 atri-
bueix la competència exclusiva a l’Estat sobre la legisla-
ció de productes farmacèutics, dins del marc constitucio-
nal l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 
162.2 atribueix la competència de l’ordenació farmacèu-
tica a la Generalitat.

L’objecte de la sol·licitud respecte aquest punt és deter-
minar una possible ingerència en la facultat d’ordenació 
farmacèutica que li correspon a Catalunya, especialment 
pel que fa al contingut de les disposicions establertes en 
els articles 5, 6 i 7 del Decret llei 16/2012.

Quart. El Capítol V del Decret llei modifica diversa nor-
mativa per introduir certes mesures en matèria de recursos 
humans. Aquesta modificació pot suposar una contraven-
ció a les competències compartides que té la Generalitat 
de Catalunya, especialment en la formació sanitària espe-
cialitzada, la qual inclou l’acreditació i l’avaluació de cen-
tres; la planificació de l’oferta de places, la participació en 
l’elaboració de les convocatòries i la gestió dels progra-
mes de formació de les especialitats i les àrees de capaci-
tació específica, així com l’expedició de diplomes d’àrees 
de capacitació específica.

Paral·lelament, aquesta modificació també pot supo-
sar una vulneració a la competència compartida que té 
la Generalitat sobre el règim estatutari i la formació del 
personal que presta serveis en el sistema sanitari públic.
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Cinquè. La Disposició addicional tercera regula la cessió 
d’informació tributària per determinar el percentatge de 
participació en el copagament.

La cessió de dades del contribuent és un dels aspectes 
protegits en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal.

En aquesta disposició es pretén donar accés a dades fis-
cals a altres administracions públiques diferents a la tri-
butària per determinar percentatges de participació en el 
pagament de les prestacions de la cartera comú. Per tant, 
ens trobem davant un supòsit que la regulació orgànica 
no contempla, ni estableix quin ha de ser el seu mecanis-
me, ni grau de protecció.

El tractament de dades s’ha de considerar com un fet que 
comporta una gran dosis de sensibilitat, responsabilitat i 
protecció. Així, es creu que ho va considerar el legislador 
estatal a l’atribuí el rang orgànic a la regulació de la pro-
tecció de dades de caràcter personal, preveient que la re-
velació d’informació referent a persones físiques identi-
ficades o identificables podia suposar una vulneració del 
dret fonamental a la intimitat personal.

Per aquests motius, es creu que un Decret llei no és el 
millor mecanisme legislatiu per introduir una nova re-
gulació respecte la cessió d’informació tributària, ja que 
aquesta nova disposició hauria de venir avalada per un 
consentiment institucional superior al del poder executiu, 
que, al fi i el cap, només ostenta una representació limita-
da de la sobirania nacional del poble.

Per tots aquests arguments, es podria considerar que 
aquesta disposició addicional vulnera els articles 9.3 i 18 
de la CE.

Sisè. La disposició derogatòria única, a més de derogar 
un article de la LGSS finalitza dient «... así como cuantas 
otras disposicions de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en el presente Real decreto-ley».

L’article 4.13 del Decret llei afegeix un nou article 94.bis 
que regula les aportacions dels beneficiaris en la presta-
ció farmacèutica. L’apartat primer d’aquesta article defi-
neix que la prestació farmacèutica ambulatòria és «la que 
se dispensa al paciente a través de oficina o Servicio de 
farmàcia».

Interessa saber a aquesta part la tesi del Consell, respec-
te si cal interpretar que el Decret llei deroga l’article 41 
de la Llei catalana 5/2012, o pel contrari el manté vigent 
perquè no suposa una oposició.

En aquest darrer cas, interessa saber si estaríem davant 
una doble imposició tributària.

Setè. Disposició final quarta, sisena i setena

La Disposició final quarta per una possible vulneració 
a l’article 18 CE, ja que la modificació de la lletra c de 
l’apartat primer de l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària pot suposar una inge-
rència al dret d’intimitat personal.

Respecte la Disposició final sisena, que modifica el Reial 
decret 1301/2006, de 10 de novembre, pel qual s’establei-
xen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, 

l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, 
l’emmagatzemen i la distribució de cèdules i teixits hu-
mans i s’aproven les normes de coordinació i funciona-
ment per el seu ús en humans, podria envair les com-
petències que té la Generalitat respecte l’ordenació de la 
salut pública (article 162.3.b EAC).

Respecte la Disposició final setena, el fet que segons el 
nivell de renda a l’usuari se li doni un tipus de targeta o 
un altre vulnera les disposicions dels articles 9.3 41 i 43.2 
de la CE; els articles 23 i 42.4 de l’EAC i els articles 1 i 
3.2 de la Llei orgànica 14/1986, de 25 d’abril, General de 
Sanitat pels mateixos fonaments que s’han donat en el 
punt 2.1 d’aquesta sol·licitud.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats i Lluís, portaveu del GP ICV-EUiA; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

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

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades corresponent al 2011
Tram. 334-00061/09

Presentació
Directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades
Reg. 62376 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Afers Institucionals: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la presidenta del Parlament

Molt honorable senyora,

De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la direcció 
d’aquesta institució ha de comparèixer al Parlament da-
vant la comissió pertinent per informar de la seva actua-
ció (article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la citada Llei, la Me-
mòria d’Activitats va ser informada al Consell Assessor 
de Protecció de Dades, en la sessió del passat 27 de març 
de 2012.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al deure 
d’informació previst a la Llei 32/2010, us faig arribar un 
exemplar de la Memòria de l’any 2011 i la meva petició 
de compareixença davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals del Parlament de Catalunya.
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Per la qual cosa resto a l’espera que em doneu les indica-
cions oportunes.

Ben cordialment,

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Esther Mitjans Perelló
Directora

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

Informe econòmic i memòria de l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau, en compliment 
de la Llei 14/2007, corresponent al 2011
Tram. 334-00062/09

Presentació
Rafael Grasa Hernández, president de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
Reg. 63072 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat: 
Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora,

Com a president de l’ICIP, i en compliment del que pre-
veu l’article 15 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre de 
2007, us trametem, com els darrers anys, la memòria ex-
plicativa de les activitats desenvolupades i els comptes 
anuals de l’exercici 2011 auditats.

Resto a la seva disposició i aprofito l’avinentesa per salu-
dar-la cordialment,

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Rafael Grassa i Hernández
President

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
febrer del 2012
Tram. 337-00027/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 62899 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 03.05.2012

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de fe-
brer de 2012 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 26 d’abril de 2012

Ramon Font Bové

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament de personal eventual del Parla-
ment de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Joan Queraltó 
i Ibáñez com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

En data 24 de gener de 2011, Joan Queraltó i Ibáñez va 
ésser nomenat secretari de la Secretaria Quarta de la Me-
sa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

En data 25 d’abril de 2012, la secretària quarta de la Me-
sa proposa fer cessar Joan Queraltó i Ibáñez com a perso-
nal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 
37.5 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,



7 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 311

4.90.10. INFORMACIó 92

Resolc: 

Fer cessar Joan Queraltó i Ibáñez, secretari de la Secre-
taria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal 
eventual, amb efectes des de l’1 de maig de 2012, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que esta-
bleix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe rior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Nomenament de personal eventual del Par-
lament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament d’Anna Sánchez 
i Molins com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

En data 25 d’abril de 2012, la secretària quarta de la Me-
sa proposa nomenar Anna Sánchez i Molins secretària 
de la Secretaria Quarta de la Mesa del Parlament, com a 
personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent,

Resolc: 

Nomenar Anna Sánchez i Molins secretària de la Secre-
taria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal 
eventual, amb efectes des de l’1 de maig de 2012, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que esta-
bleix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe rior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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	Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP Badia del Vallès
	Tram. 250-01076/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la preservació del Parc Agrari del Delta del Llobregat
	Tram. 250-01077/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus
	Tram. 250-01078/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
	Tram. 250-01079/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els ajuts agroambientals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
	Tram. 250-01080/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de l’olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la sequera
	Tram. 250-01081/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la commemoració del tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
	Tram. 250-01082/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de disconformitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica
	Tram. 250-01083/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
	Tram. 250-01084/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis policials en les competicions esportives que transcorren per vies interurbanes
	Tram. 250-01085/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
	Tram. 250-01086/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament esglaonat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest centre a la Generalitat
	Tram. 250-01087/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a la plataforma contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs de treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la reactivació econòmica del Pal
	Tram. 250-01088/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la descontaminació del pantà de Flix
	Tram. 250-01089/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reducció dels recursos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’autoocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
	Tram. 250-01090/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la difusió de la informació relativa als ajuts a les famílies nombroses
	Tram. 250-01091/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
	Tram. 250-01092/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació de la senyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
	Tram. 250-01093/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catàleg general del patrimoni per a la preservació dels recursos naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials del Llobregat
	Tram. 250-01094/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la planta de Piaggio a Martorelles i de la marca Derbi i sobre les mesures de defensa i impuls del sector de la motocicleta
	Tram. 250-01095/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau, i la seva catalogació com a bé de domini públic
	Tram. 250-01096/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau i la seva adscripció als òrgans gestors del Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-01097/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-01099/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’autorització als alumnes de batxillerat de la Torre de Claramunt per a usar el servei de transport escolar dels alumnes d’educació secundària obligatòria
	Tram. 250-01100/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüística del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
	Tram. 250-01101/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla integral de millorament de la senyalització dels trams en obres de l’eix Transversal
	Tram. 250-01102/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a les actuacions per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
	Tram. 250-01103/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
	Tram. 250-01104/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la defensa davant del Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels plans, els programes i les mesures de suport als desocupats
	Tram. 250-01106/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01107/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans específics per a les zones rurals afectades per l’increment de robatoris i la presentació dels resultats del Programa operatiu específic per al món rural
	Tram. 250-01108/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment de la bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
	Tram. 250-01109/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
	Tram. 250-01110/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de les compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’autopista AP-7 del Baix Penedès
	Tram. 250-01111/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la carretera C-16
	Tram. 250-01112/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament als propietaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
	Tram. 250-01113/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la remodelació de la carretera BP-1503
	Tram. 250-01114/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament als propietaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
	Tram. 250-01115/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió del rei i la casa reial en les institucions que ha de regular el Projecte de llei de l’Estat de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern
	Tram. 250-01116/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-01117/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions policials davant de protestes pacífiques per a evitar desnonaments
	Tram. 250-01118/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’execució del Pla especial de la central de biomassa de Juneda
	Tram. 250-01119/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció del cost de l’enderrocament de l’edifici de l’antiga seu social del Club Nàutic de Mataró
	Tram. 250-01120/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament amb fons Feder del projecte d’execució de diverses obres de reurbanització del centre de Mataró
	Tram. 250-01121/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de muntanya
	Tram. 250-01122/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls i el foment del turisme a l’Anoia i les mesures per a finançar-lo
	Tram. 250-01123/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reparació de les deficiències de la via d’accés a l’autopista AP-7 des de Sant Sadurní d’Anoia i la remodelació de l’antiga rotonda
	Tram. 250-01124/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la petició al Govern de l’Estat de l’execució del projecte ferroviari «Tercer fil» de Tarragona
	Tram. 250-01125/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un impost sobre les grans transaccions financeres entre els estats membres de la Unió Europea
	Tram. 250-01126/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un fons de suport a la reindustrialització dels estats de la Unió Europea amb més atur
	Tram. 250-01127/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la coordinació de les polítiques econòmiques de la Unió Europea i la creació d’un govern europeu
	Tram. 250-01128/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’harmonització de figures impositives amb factors de correcció segons el producte interior brut i la renda per càpita en l’àmbit europeu
	Tram. 250-01129/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la proposta Rocard
	Tram. 250-01130/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació del Fons europeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’estabilitat
	Tram. 250-01131/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la despesa en projectes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’Inversions
	Tram. 250-01132/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un consells d’experts per a la reactivació econòmica, els canvis fiscals i el manteniment dels serveis públics
	Tram. 250-01133/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una agència europea de qualificació de crèdits
	Tram. 250-01134/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una autoritat comuna del Tresor europeu per a gestionar el deute mutualitzat
	Tram. 250-01135/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’atenció mecanitzada del servei de programació de visites de Sanitat Respon
	Tram. 250-01136/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment dels pagaments per a continuar la construcció d’una escola de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-01137/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres projectades per a completar el camí de ronda de Lloret de Mar
	Tram. 250-01138/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
	Tram. 250-01139/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe sobre les causes de l’increment de la mortalitat a la xarxa viària i l’execució de les obres pendents a les carreteres N-II i C-25
	Tram. 250-01140/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de delictes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de Ponent
	Tram. 250-01141/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la manca de col·laboració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de Greuges
	Tram. 250-01142/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-01143/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació del decret de venda directa
	Tram. 250-01144/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels criteris marcats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre amb relació al cabal ecològic de l’Ebre
	Tram. 250-01145/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la investigació de les connexions i les activitats de Militia i sobre l’eradicació de les seves pràctiques delictives
	Tram. 250-01146/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revocació de l’atorgament a Dipòsits Controlats de Catalunya, SL, de l’autorització ambiental per a instal·lar un dipòsit controlat de residus no perillosos a Seròs
	Tram. 250-01147/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de prolongació de la carretera C-32
	Tram. 250-01148/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig de les maniobres de l’exèrcit en territori català
	Tram. 250-01149/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat
	Tram. 250-01150/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’un procediment negociat amb relació al Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
	Tram. 250-01151/09
	Presentació

	Tramitació pel procediment d’urgència

	Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes a les entitats sense ànim de lucre de lluita contra la sida
	Tram. 250-01152/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de neteja de Fomento de Construcciones y Contratas de l’Eixample de Barcelona
	Tram. 250-01154/09
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 2010; 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, contractació administrativa, corresponent al 2010; 8/
	Tram. 256-00025/09, 256-00026/09, 256-00027/09, 256-00028/09, 257-00002/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves pr
	Tram. 212-00003/09
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres
	Tram. 300-00158/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria de salut
	Tram. 300-00159/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut
	Tram. 300-00160/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació del poder judicial
	Tram. 300-00161/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
	Tram. 300-00162/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Administració
	Tram. 300-00163/09
	Presentació




	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 234/IX, sobre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00223/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 367/IX, sobre la introducció de mesures de racionalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
	Tram. 290-00355/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 385/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2008
	Tram. 290-00371/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 386/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 2009
	Tram. 290-00372/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 388/IX, sobre l’impuls i el millorament dels plans locals d’inclusió social
	Tram. 290-00374/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 389/IX, sobre la possibilitat de construir un vial paral·lel a l’eix Transversal des de la sortida de Calldetenes fins al polígon industrial La Quintana, de Sant Julià de Vilatorta
	Tram. 290-00375/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 390/IX, sobre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera
	Tram. 290-00376/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 391/IX, sobre la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
	Tram. 290-00377/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 392/IX, sobre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles
	Tram. 290-00378/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 393/IX, sobre l’impuls de l’acció del servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari, Ofideute, i la seva col·laboració amb els ens locals i les entitats financeres
	Tram. 290-00379/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 394/IX, sobre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre la coordinació de les línies 4 i 8 a l’intercanviador de Martorell
	Tram. 290-00380/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 395/IX, sobre l’increment del servei de tren de la línia 4 de rodalia
	Tram. 290-00381/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 396/IX, sobre el manteniment del personal ferroviari a l’estació de tren de Móra la Nova
	Tram. 290-00382/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 397/IX, sobre la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops i dels col·lectors corresponents a Cantallops sud, a Avinyonet del Penedès
	Tram. 290-00383/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 398/IX, sobre l’adopció de mesures per a mantenir la base operativa de la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
	Tram. 290-00384/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 399/IX, sobre el requeriment a Ryanair perquè compleixi l’acord per a operar des de l’aeroport de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de captació de rutes aèries
	Tram. 290-00385/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 400/IX, sobre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures específiques per a ajudar els joves emprenedors
	Tram. 290-00386/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 401/IX, sobre la presentació del III Pla general de formació professional
	Tram. 290-00387/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 403/IX, sobre la construcció de les escoles Les Ciències (Bufalà II) i Lola Anglada i sobre la licitació de les obres dels centres Ventura Gassol, Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, i Ventós i Mir, a Badalona
	Tram. 290-00389/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 58/IX, sobre les mesures d’ajust econòmic
	Tram. 390-00058/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 89/IX, sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats
	Tram. 390-00089/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 90/IX, sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
	Tram. 390-00090/09
	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 Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els aspectes territorials, urbanístics i econòmics del projecte Eurovegas
	Tram. 354-00161/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els aspectes territorials, urbanístics i econòmics del projecte Eurovegas
	Tram. 354-00162/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les negociacions amb representants del grup Las Vegas Sands Corporation amb relació al projecte del macrocomplex de lleure 
	Tram. 354-00183/09
	Rebuig de la sol·licitud



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc Marco i Conchillo, director del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua, perquè expliqui la situació i els plans de futur del Gran Teatre del Liceu
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