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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 505/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el pagament de les subvencions destinades a les esco-
les bressol i a les escoles de música als ajuntaments que 
tenen subscrits convenis amb la Generalitat
Tram. 250-00826/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 285) p. 9

Resolució 567/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un pla específic de millorament del transport 
de viatgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09
Adopció p. 9

Resolució 568/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el desenvolupament del Pla director urbanístic de la con-
ca d’Òdena i el desenvolupament industrial de diversos sec-
tors d’activitat econòmica de l’Anoia
Tram. 250-00803/09
Adopció p. 9

Resolució 569/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la restitució del pas públic d’accés a la zona de Can 
Rius, de Sant Feliu de Guíxols
Tram. 250-00815/09
Adopció p. 10

Resolució 570/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’estudi de fórmules per a l’abaratiment dels títols de 
transport públic i sobre la renegociació de l’aportació estatal 
al transport públic de Catalunya
Tram. 250-00816/09
Adopció p. 10

Resolució 571/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la freqüència de pas a l’estació de Renfe de 
Viladecans
Tram. 250-00817/09
Adopció p. 10

Resolució 572/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’acceleració de les obres de millorament del tram entre 
Masllorenç i el Vendrell de la carretera C-51
Tram. 250-00821/09
Adopció p. 11

Resolució 573/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció del Centre Logístic del Baix Penedès
Tram. 250-00822/09
Adopció p. 11

Resolució 574/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de la planta de transferència de residus 
urbans del Vendrell
Tram. 250-00823/09
Adopció p. 11

Resolució 575/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la ratificació i l’adhesió a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09
Adopció p. 12

Resolució 576/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes 
i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-00834/09, 250-00835/09 i 250-00836/09
Adopció p. 12

Resolució 577/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la línia de servei ferroviari entre Lleida, Balaguer i la Pobla 
de Segur
Tram. 250-00837/09, 250-00863/09 i 250-00869/09
Adopció p. 13

Resolució 578/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre un nou sorteig per a l’assignació dels habitatges amb 
protecció oficial de Banyoles i sobre l’ampliació de l’oferta 
d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09
Adopció p. 13

Resolució 579/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de l’acord del Consell de Ministres relatiu 
a la constitució del Consell Rector de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat
Tram. 250-00866/09
Adopció p. 14

Resolució 580/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la potenciació i el millorament de la línia ferroviària entre 
Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el manteniment 
de l’estació central de Figueres i el soterrament de les vies 
en aquesta ciutat, i l’aplicació de descomptes als usuaris
Tram. 250-00872/09
Adopció p. 14

Resolució 584/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla, l’eficiència en la gestió i el finançament del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09
Adopció p. 15

Resolució 585/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte de cens dels professionals adscrits al sector 
de la creació
Tram. 250-00928/09
Adopció p. 15

Resolució 586/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’arxiu familiar dels barons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09
Adopció p. 15

Resolució 587/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’avaluació del grau de compliment de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 250-00877/09
Adopció p. 16

Resolució 588/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte de recuperació de l’antiga rectoria de Sant 
Aniol d’Aguja, a Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09
Adopció p. 16
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Resolució 589/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la commemoració del cinquantenari de dues obres de 
Joan Fuster i la promoció d’actes en record de l’escriptor
Tram. 250-00903/09
Adopció p. 16

Resolució 590/IX del Parlament de Catalunya, de 
reconeixement de la tasca de l’Espai Mallorca de Barcelo-
na i sobre la col·laboració amb el projecte d’aquesta entitat
Tram. 250-00921/09
Adopció p. 17

Resolució 591/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la recepció recíproca de TV3 i Canal 9 al País Valencià i 
a Catalunya
Tram. 250-00922/09
Adopció p. 17

Resolució 600/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la Residència Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00904/09 i 250-01042/09
Adopció p. 18

Resolució 601/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment dels compromisos amb la Residència 
Els Josepets i la Plataforma Centre Multiserveis de Vilanova 
i la Geltrú
Tram. 250-00958/09
Adopció p. 18

Resolució 602/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les actuacions per a resoldre els problemes d’ús de les 
instal·lacions del Casal de la Florida, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-00972/09
Adopció p. 18

Resolució 603/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el traspàs a la Generalitat de l’assignació tributària del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
destinada a finalitats d’interès social
Tram. 250-00987/09
Adopció p. 19

Resolució 604/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’estudi de les necessitats d’equipaments socials del 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01030/09
Adopció p. 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el 
consens en els canvis en els criteris funcionals de les pres-
tacions de serveis de centres per a gent gran i persones 
amb discapacitat
Tram. 250-00932/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats 
socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09
Rebuig p. 20

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
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa 
per l’expedició de les receptes i la recuperació del consens 
amb el sector farmacèutic
Tram. 250-01160/09
Retirada p. 20

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00081/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00082/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00083/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-01007/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 
75% del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya del 2012
Tram. 250-01028/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la constitució del Con-
sell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a as-
solir una oferta de formació professional vinculada al sector 
nàutic i reduir la desocupació juvenil del barri de la Barce-
loneta
Tram. 250-01050/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, relativa al coneixement lingüístic
Tram. 250-01064/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09
Esmenes presentades p. 23

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 
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per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 23

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
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la remodelació de la 
carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les actuacions poli-
cials davant de protestes pacífiques per a evitar desnona-
ments
Tram. 250-01118/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’exe-
cució del Pla especial de la central de biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris de les comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la proposta Rocard
Tram. 250-01130/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la dotació del Fons eu-
ropeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’es-
tabilitat
Tram. 250-01131/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la despesa en projec-
tes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’In-
versions
Tram. 250-01132/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’una agèn-
cia europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’una au-
toritat comuna del Tresor europeu per a gestionar el deute 
mutualitzat
Tram. 250-01135/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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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
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
Tram. 250-01139/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la manca de col-
laboració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de 
Greuges
Tram. 250-01142/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la presentació del de-
cret de venda directa
Tram. 250-01144/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució de rebuig de les maniobres 
de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la suspensió del pro-
cés d’identificació ciutadana de persones presumptament 
implicades en violència urbana per mitjà del web del Depar-
tament d’Interior
Tram. 250-01155/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals de la 
Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimen-
tari
Tram. 250-01158/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el funcionament i el 
manteniment de tots els serveis sanitaris del CAP Can Trias-
Ernest Lluch, de Viladecavalls
Tram. 250-01159/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona en el 
Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona 
per a la coresponsabilització en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de les se-
leccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la recepció parcial de 
l’obra i la posada en funcionament de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Quart
Tram. 250-01163/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no 
convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de 
les vacants
Tram. 250-01164/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat de l’expedient ambiental del projecte per al tancament 
de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-01165/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la instauració del dis-
positiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Es-
quadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà 
al polígon Famades d’aquest municipi en els horaris de fun-
cionament i sortida de les discoteques
Tram. 250-01166/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’una 
reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre i la definició del cabal ambiental del tram 
final de l’Ebre
Tram. 250-01167/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre els problemes amb la 
liquidació de la taxa per a activitats de control i inspecció 
sanitària en escorxadors, sales d’especejament i transfor-
mació de caça i altres establiments alimentaris subjectes a 
control sanitari del quart trimestre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ajuts per a la rehabilitació dels habitatges del centre his-
tòric de Lleida
Tram. 250-01169/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continu-
ïtat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comu-
nitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
Tram. 250-01170/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de l’estació depuradora d’aigües residuals de Menàr-
guens-Térmens i el garantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la conservació del Mas 
Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Berga i Manresa
Tram. 250-01174/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Ponts
Tram. 250-01183/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva als centres d’atenció primària de 
Parets del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01185/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria 
d’urgència les vint-i-quatre hores als centres d’atenció pri-
mària del Prat del Llobregat
Tram. 250-01186/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la proposta de supres-
sió d’un dels equips mèdics del CAP de la Llàntia, de Mataró
Tram. 250-01187/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la creació i la regla-
mentació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista
Tram. 250-01188/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’ade-
quació de l’edifici de l’Institut Casablancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el traspàs de la política 
de beques universitàries al Govern de la Generalitat i sobre 
l’augment de les taxes de matriculació en les universitats 
públiques catalanes
Tram. 250-01191/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el mapa de les titulaci-
ons universitàries, la duplicitat de titulacions i la situació de 
les titulacions en funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la paralització de les 
obres del nou enllaç de l’autopista AP-7 a Girona afectades 
pel jaciment de Domeny
Tram. 250-01193/09
Presentació p. 47
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Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona 
de Gallecs inclosa en el Pla d’espais d’interès natural
Tram. 250-01195/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’autorització per a 
construir el gasoducte Martorell-Figueres i sobre el cost 
econòmic d’aquesta infraestructura
Tram. 250-01196/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% 
del salari mínim interprofessional als centres especials de 
treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-01197/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre d’Aten-
ció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i 
atenció de zones d’actuació preferent
Tram. 250-01199/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa 
associada a l’expedició de receptes de fàrmacs en el siste-
ma públic
Tram. 250-01200/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la protesta al Govern 
de l’Estat pel tractament rebut pel Síndic de Greuges en la 
visita al centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona el 17 d’abril de 2012
Tram. 250-01201/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la difusió de les vari-
etats dialectals del català en els mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la subtitulació i el 
doblatge de les locucions
Tram. 250-01202/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Tractat 
sobre el comerç d’armes de la prohibició de transferir armes 
si hi ha risc de violació dels drets humans
Tram. 250-01203/09
Presentació p. 55

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 56

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra 
l’atur
Tram. 300-00164/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit d’inversions 
i els incompliments del Govern de l. Estat en matèria d’infra-
estructures
Tram. 300-00165/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre la centrifugació de 
part del deute del Govern de l’Estat cap a les comunitats 
autònomes
Tram. 300-00166/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00167/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre el futur del model sa-
nitari
Tram. 300-00168/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre la previsió d’actuació 
en matèria d’incendis
Tram. 300-00169/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre el nou pla de mesures
Tram. 300-00170/09
Presentació p. 58

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
de transport
Tram. 300-00171/09
Presentació p. 58

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució de la Presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Julio Añoveros Trias de 
Bes a la condició de membre del Consell de Garanties Es-
tatutàries
Comunicació p. 58

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 247/IX, so-
bre la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica policial
Tram. 290-00236/09
Sol·licitud de pròrroga p. 58
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Resolució 362/IX, so-
bre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a 
l’activitat surera
Tram. 290-00350/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 363/IX, so-
bre la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup de tre-
ball encarregat d’elaborar la normativa europea sobre el vi 
ecològic i sobre la incorporació del tap de suro com a tipus 
de tap preferent
Tram. 290-00351/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 364/IX, so-
bre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 
Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i 
sobre les inspeccions de captures il·legals
Tram. 290-00352/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

Control del compliment de la Resolució 365/IX, so-
bre les mesures per a la protecció del llentiscle
Tram. 290-00353/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 91/IX, sobre les 
infraestructures d’aigua i sanejament
Tram. 390-00091/09
Designació de la Comissió competent p. 61

Control del compliment de la Moció 92/IX, sobre les 
relacions financeres amb el Govern de l’Estat
Tram. 390-00092/09
Designació de la Comissió competent p. 61
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Control del compliment de la Moció 93/IX, sobre les 
polítiques per a la commemoració del tres-centè aniversari 
dels fets del 1714
Tram. 390-00093/09
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 94/IX, sobre la 
situació de la funció pública
Tram. 390-00094/09
Designació de la Comissió competent p. 62

Control del compliment de la Moció 95/IX, sobre la 
transparència en l’ús dels recursos públics
Tram. 390-00095/09
Designació de la Comissió competent p. 62

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Pla de l’energia i del canvi climàtic 2012-2020
Tram. 354-00194/09
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre els treballs que ha fet per al seu departament 
l’empresa Randstad
Tram. 354-00195/09
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Pla de l’energia i del canvi climàtic 2012-2020
Tram. 354-00197/09
Sol·licitud i tramitació p. 62

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Dincat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè donin a conèixer les activitats de la federació, 
les prioritats de la junta i la situació de les persones amb 
discapacitat
Tram. 356-00630/09
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Estra-
tègia i Coordinació del Departament de Salut davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el desenvolupament 
del Pla d’acció enfront del VIH/sida 2010-2013 i sobre el su-
port a les organitzacions no governamentals especialitzades 
en VIH/sida
Tram. 356-00660/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el desenvolupament del Pla d’acció enfront del 
VIH/sida 2010-2013 i sobre el suport a les organitzacions no 
governamentals especialitzades en VIH/sida
Tram. 356-00661/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’Albert Giménez, di-
rector del Programa per a la prevenció i assistència de la 
sida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
desenvolupament del Pla d’acció enfront del VIH/sida 2010-
2013 i sobre el suport a les organitzacions no governamen-
tals especialitzades en VIH/sida
Tram. 356-00662/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG Si-
da de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el desenvolupament del Pla d’acció enfront del VIH/
sida 2010-2013 i sobre el suport a les organitzacions no go-
vernamentals especialitzades en VIH/sida
Tram. 356-00663/09
Sol·licitud p. 63

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
Acord sobre la sol·licitud p. 63

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
Acord sobre la sol·licitud p. 64

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
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui el projecte «Catalan Projects to the World: Pro-
grama d’internacionalització per a les empreses catalanes 
dels àmbits de teritori i sostenibilitat»
Tram. 356-00689/09
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui les conseqüències en la política industrial i en el 
Pla d’actuacions industrials i empresarials de la Generalitat 
2012-2014 de la reducció de les transferències dels pressu-
postos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 356-00690/09
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárde-
nas, delegat de l’Associació per a la Defensa del Menor, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
presenti l’Associació i les seves propostes
Tram. 356-00692/09
Sol·licitud p. 64

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

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00238/09
Substanciació p. 64

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00239/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 353-00240/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00283/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00284/09
Substanciació p. 65
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Compareixença de Carme Forcadell, membre del 
Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00285/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis per la Independència amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00286/09
Substanciació p. 65

Compareixença de Muriel Casals i Couturier, presi-
denta d’Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00287/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00294/09
Decaïment p. 65

Compareixença d’una representació de la comissió 
organitzadora de les consultes sobre la independència de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00295/09
Decaïment p. 66

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00296/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibi-
ció dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00297/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de Sobirania i 
Justícia amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 353-00305/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la Junta 
Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la seva 
activitat i els seus objectius
Tram. 357-00073/09
Substanciació p. 66

Compareixença del president de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00074/09
Substanciació p. 66

Compareixença de la presidenta d’Òmnium Cultu-
ral davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les 
seves propostes
Tram. 357-00075/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de 
joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00216/09
Substanciació p. 66

Compareixença del director general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la Llei 
33/2010, de polítiques de joventut
Tram. 357-00236/09
Substanciació p. 67

Compareixença de representants de Dincat davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a donar a 
conèixer les activitats de la federació, les prioritats de la jun-
ta i la situació de les persones amb discapacitat
Tram. 357-00366/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Xavier Grau Sabaté, delegat ter-
ritorial de l’ONCE a Catalunya, davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a explicar les activitats i l’abast 
de les actuacions i els programes de l’ONCE
Tram. 357-00367/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a ex-
plicar el pla de treball i el balanç del primer any del Consell
Tram. 357-00368/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de representants de la Xarxa 
d’Atenció a Persones sense Llar davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a explicar l’estudi «La situació 
de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 
2011 i l’evolució dels serveis residencials»
Tram. 357-00369/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 33
Convocada per al dia 23 de maig de 2012 p. 67

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00037/09
Presentació p. 68

4.70.10. Altres comunicacions

Estudi del Síndic de Greuges sobre les mesures 
per a un sistema de redreçament del deute hipotecari amb 
relació a la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 337-00028/09
Presentació p. 69

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 4569/2000, planteja-
da per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya respecte a l’article 110.1 de 
la Llei 8/1987, del 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya
Tram. 382-00001/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 69

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 505/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de les subvencions 
destinades a les escoles bressol i a les es-
coles de música als ajuntaments que tenen 
subscrits convenis amb la Generalitat
Tram. 250-00826/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 285)

En el BOPC 285, a la pàg. 18.

A l’encapçalament,

On diu:

«La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda el 22 de març de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el pagament del deute als 
ajuntaments en concepte de subvencions per a ensenya
ment i sobre l’assignació dels recursos per a les llars d’in
fants (tram. 25000826/09), presentada pel Grup Parla
mentari Socialista.»

Ha de dir:

«La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 22 de març de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el pagament del deute als 
ajuntaments en concepte de subvencions per a ensenya-
ment i sobre l’assignació dels recursos per a les llars d’in-
fants (tram. 250-00826/09), presentada pel Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48245).»

Resolució 567/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla específic 
de millorament del transport de viatgers per 
l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de millora
ment del transport de viatgers per l’eix Diagonal (tram. 
25000791/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 42866).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en 
el termini de tres mesos i en el marc del Pla de transport 
de viatgers de Catalunya 20082012, un pla específic de 
millorament del transport de viatgers per carretera entre 
les ciutats de l’eix Diagonal que, a partir de l’oferta actu
al, determini les actuacions que cal fer per a millorar la 
comunicació mitjançant transport públic entre les ciutats 
de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova 
i la Geltrú, per tal que es puguin introduir aquestes me
sures de millorament en la xarxa de transport públic en 
els propers exercicis pressupostaris.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 568/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desenvolupament del Pla di-
rector urbanístic de la conca d’Òdena i el 
desenvolupament industrial de diversos 
sectors d’activitat econòmica de l’Anoia
Tram. 250-00803/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre el desenvolupament dels plans 
urbanístics de la conca d’Òdena (tram. 25000803/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42869).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar converses amb el Consell Comarcal de l’Anoia 
i els ajuntaments afectats pel Pla director urbanístic de la 
conca d’Òdena a fi d’iniciarne el desenvolupament, en 
especial pel que fa a les reserves de sòl destinades a l’ac
tivitat logística, industrial i de serveis.

b) Fer gestions per a contribuir, conjuntament amb els 
ajuntaments i el Consell Comarcal, al desenvolupa
ment industrial de diversos sectors d’activitat econòmica 
(SAE) de la comarca de l’Anoia:

– SAE Can Morera i Cal Sanador, al terme municipal 
d’Òdena.

– SAE Can Parera, al terme municipal de Castellolí.
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– SAE Riera de Castellolí, al terme municipal de Vila
nova del Camí.

– SAE Els Plans de la Tossa, al terme municipal de Santa 
Margarida de Montbui.

– SAE Els Plans d’Arau II, al terme municipal de la Pobla 
de Claramunt.

– Altres projectes de desenvolupament industrial de la 
mateixa comarca.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 569/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la restitució del pas públic d’ac-
cés a la zona de Can Rius, de Sant Feliu de 
Guíxols
Tram. 250-00815/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la restitució del pas públic 
d’accés al litoral a la zona de Can Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols (tram. 25000815/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48226).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre du
rant el mes de maig d’enguany el recurs d’alçada i l’exe
cució de l’expedient corresponent per a garantir el pas 
públic d’accés a la zona de Can Rius, de Sant Feliu de 
Guíxols (Baix Empordà) abans d’acabar el mes de juny.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 570/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi de fórmules per a l’aba-
ratiment dels títols de transport públic i so-
bre la renegociació de l’aportació estatal al 
transport públic de Catalunya
Tram. 250-00816/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’estudi de fórmules per a 
l’abaratiment dels títols de transport públic i sobre la re
negociació de l’aportació estatal al transport públic de 
Catalunya (tram. 25000816/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 48227) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 48388).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar fórmules per a abaratir tots els bitllets del 
transport públic, mitjançant la captació de patrocinis pri
vats, la inclusió de publicitat o altres vies de finançament 
privat, abans que s’acabi aquest any 2012.

b) Renegociar l’aportació estatal al transport públic de 
Catalunya per a incrementarla i superar el greuge com
paratiu que pateixen els usuaris catalans respecte als de 
Madrid.

c) Iniciar els treballs de redacció del projecte de llei de 
finançament del transport públic, d’acord amb la Llei 
9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 571/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la freqüència de 
pas a l’estació de Renfe de Viladecans
Tram. 250-00817/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüèn
cia de pas a l’estació de Renfe de Viladecans (tram. 250
00817/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48228).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer un estudi tècnic sobre la viabilitat de l’aturada a 
l’estació actual de Viladecans (Baix Llobregat) de tots els 
trens de la línia 2 sud de rodalia, en el qual es quantifi
quin els beneficis i els costos econòmics, socials i ambi
entals d’aquesta mesura, se n’objectivi la conveniència i 
se’n programi, si escau, l’execució, amb l’objectiu de con
siderar el millorament de la freqüència de pas fins a la 
construcció de les dues noves estacions soterrades.

b) Estudiar la continuïtat de l’increment de freqüència de 
pas un cop estiguin en funcionament les dues noves es
tacions de tren soterrades de Viladecans que actualment 
tan sols són un projecte.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 572/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’acceleració de les obres de mi-
llorament del tram entre Masllorenç i el Ven-
drell de la carretera C-51
Tram. 250-00821/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre les obres de millorament del 
tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera C51 
(tram. 25000821/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
48229).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar les 
obres de millorament del tram entre Masllorenç i el Ven
drell de la carretera C51.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 573/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del Centre Logístic 
del Baix Penedès
Tram. 250-00822/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la construcció del Centre Logís
tic del Baix Penedès (tram. 25000822/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 48230).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
impulsant el desenvolupament del projecte i la construc
ció del Centre Logístic del Baix Penedès, fent especial 
atenció a la connexió ferroviària amb ample europeu i 
per autopista.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 574/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de la planta de 
transferència de residus urbans del Vendrell
Tram. 250-00823/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la construcció de la planta de 
transferència de residus urbans del Vendrell (tram. 250
00823/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar la 
construcció de la planta de transferència de residus ur
bans prevista per al municipi del Vendrell i la comarca 



21 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 318

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

del Baix Penedès per tal d’estalviar costos en el tracta
ment de residus.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 575/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la ratificació i l’adhesió a la Carta 
internacional del caminar
Tram. 250-00828/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la ratificació i l’adhesió a la 
Carta internacional del caminar (tram. 25000828/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parla
mentari Socialista i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Ratificar i adherirse a la Carta internacional del cami
nar: http://www.catalunyacamina.org/CartaCat.pdf

b) Traslladar aquest acord a la Federació Internacional 
del Vianant (IFP).

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 576/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sistema de descomptes d’apli-
cació a les autopistes i vies en règim de 
peatge de titularitat de la Generalitat de Ca-
talunya
Tram. 250-00834/09, 250-00835/09 i 250-00836/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat 

La Comissió de Territori i sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 
427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes 

d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i so
bre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts 
per al sistema urbà de Terrassa (tram. 25000834/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 48232); el text de la Proposta de resolució so
bre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s’aprova 
el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes 
i vies en règim de peatge, i sobre el restabliment de la bo
nificació del peatge de Mollet del Vallès per als residents 
que siguin usuaris habituals (25000835/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
48233), i el text de la Proposta de resolució sobre la mo
dificació del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies 
en règim de peatge, i el restabliment de la bonificació del 
peatge d’Alella per als residents que siguin usuaris habi
tuals (25000836/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 48234).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Modificar el Decret 427/2011, del 27 de desembre, pel 
qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a 
les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les seves tarifes 
i peatges, i que decreta la uniformització del sistema de 
descomptes i bonificacions de les barreres de peatge.

b) Mantenir, en general, sistemes de tarifes de peatges 
que tinguin en compte l’equitat i l’equilibri territorial en 
funció de les necessitats i les infraestructures existents.

c) Restablir la gratuïtat en la barrera de peatge de les 
Fonts per a tot el sistema urbà de Terrassa.

d) Restablir la bonificació del 100% en la barrera de pe
atge de Mollet del Vallès per a tots els residents usuaris 
habituals.

e) Restablir la bonificació del 100% en la barrera de pe
atge d’Alella (C32) per a tots els residents usuaris habi
tuals.

Palau del Parlament, 2 de maig 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 577/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la línia de servei ferroviari entre 
Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur
Tram. 250-00837/09, 250-00863/09 i 250-00869/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la planificació del servei ferrovi
ari Lleida  Balaguer  la Pobla de Segur i la coordinació 
amb els horaris d’autobús (tram. 25000837/09), presen
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 48235); el text de 
la Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta 
de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla de 
Segur i la implementació de mesures per a fomentarne 
l’ús (25000863/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 48238) i pel Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 48390), i 
el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Po
bla de Segur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament 
d’aquesta línia (25000869/09), presentada pel Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48241) i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
48392).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la línia de ser
vei ferroviari entre Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur, 
insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
amb unes freqüències de tren adaptades a les necessi
tats de mobilitat de la població i introduir un canvi en el 
model de gestió que permeti tendir al compliment dels 
acords establerts en el Pla de transports de viatgers 2008
2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya as
sumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei actu
alment encarregat a Renfe, sia de manera directa o indi
recta.

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

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptarlos 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciuta
dania i facilitar les interconnexions amb altres mitjans 

de transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, 
entre altres.

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

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

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

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

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 578/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre un nou sorteig per a l’assignació 
dels habitatges amb protecció oficial de Ba-
nyoles i sobre l’ampliació de l’oferta d’habi-
tatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre el nou sorteig per a l’assigna
ció dels pisos amb protecció oficial de Banyoles que no 
han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de l’ofer
ta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany 
(tram. 25000861/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48237).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer, en el termini de tres mesos, un nou sorteig per a 
assignar habitatges amb protecció oficial a Banyoles que 
permeti ocupar els que estan buits.

b) Treballar conjuntament amb les administracions lo
cals per a ampliar el parc d’habitatges de protecció ofi
cial a la comarca del Pla de l’Estany, amb l’objectiu de 
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mantenir el ritme dels darrers anys, sempre que la situa
ció financera ho permeti.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 579/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de l’acord del Consell de 
Ministres relatiu a la constitució del Consell 
Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre el compliment de l’acord del 
Consell de Ministres relatiu a la constitució del Consell 
Rector de l’aeroport de Barcelona  el Prat (tram. 250
00866/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 48240) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 48391).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat la constitució immediata del Consell 
d’Administració del Consell Rector de l’Aeroport de Bar
celona  el Prat, en compliment de l’acord del Consell de 
Ministres de l’11 de novembre de 2011.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Resolució 580/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la potenciació i el millorament de 
la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda, el manteniment de 
l’estació central de Figueres i el soterrament 
de les vies en aquesta ciutat, i l’aplicació de 
descomptes als usuaris
Tram. 250-00872/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 19, 02.05.2012, DSPC-C 302

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin
guda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la potenciació i el millorament 
de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cervera 
de la Marenda, el manteniment de l’estació central de Fi
gueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la 
recuperació dels descomptes als usuaris de la línia entre 
Cervera de la Marenda i Girona (tram. 25000872/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 49463).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Potenciar i millorar la línia de tren entre Figueres, 
Portbou i Cervera de la Marenda, coordinada amb les 
connexions internacionals i amb el sistema de rodalia de 
les comarques gironines.

b) Mantenir l’estació central de Figueres de la línia con
vencional i soterrarne les vies al pas per la ciutat.

c) Introduir milloraments en el règim tarifari dels ser
veis regionals de la línia entre Girona, Figueres, Portbou 
i Cervera de la Marenda per tal que els usuaris freqüents 
gaudeixin de més descomptes. Aquests milloraments han 
d’ésser els primers que es duguin a terme tan bon punt 
es posi en marxa l’ampliació de la integració tarifària de 
l’àrea de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona.

Palau del Parlament, 2 de maig 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 584/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de l’activitat ordi-
nària, l’estabilitat de la plantilla, l’eficiència 
en la gestió i el finançament del Gran Teatre 
del Liceu
Tram. 250-00905/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el garantiment de l’activitat ordinària, 
l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la gestió del 
Gran Teatre del Liceu (tram. 25000905/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 58829).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Millorar, en el termini de dos anys, l’aportació actu
al del Govern al Gran Teatre del Liceu, d’acord amb les 
seves possibilitats financeres i econòmiques i en la par
ticipació que li correspongui, perquè es pugui mantenir 
l’activitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el prestigi 
internacional d’aquest equipament.

b) Convocar, de manera immediata, una reunió amb repre
sentants del Patronat de la Fundació Gran Teatre del Liceu, 
del consell de mecenatge i del comitè d’empresa per a acor
dar, conjuntament, mesures que permetin superar la situa
ció actual i salvar els llocs de treball directes i indirectes 
que genera aquest equipament. Entre aquestes mesures hi 
ha d’haver la redacció i l’aprovació d’un nou contracte pro
grama o la concreció d’un pla de finançament de totes les 
administracions implicades que permeti garantir l’estabili
tat de la institució en els propers quatre anys.

c) Promoure millores en la governança del Gran Teatre 
del Liceu per a garantirne l’eficiència en la gestió i la 
transparència, i fer públiques, de manera immediata, les 
liquidacions i les auditories dels darrers cinc anys, les ac
tes dels ens gestors i les condicions acordades entre les 
diferents administracions, principalment per mitjà dels 
contractes programa.

d) Establir, en el marc de l’Acord nacional per la cultu
ra, un posicionament amb relació al mapa d’equipaments 
culturals de Catalunya i, alhora, una posició comuna per 
a reivindicar al Ministeri de Cultura la transferència di
recta, basantse en el producte interior brut, dels diners 
que l’Estat hauria d’invertir en cultura a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 585/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de cens dels professi-
onals adscrits al sector de la creació
Tram. 250-00928/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre l’elaboració d’un cens de professionals ads
crits als sectors de Sindicart (tram. 25000928/09), pre
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 58832).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar ju
rídicament el projecte de cens dels professionals adscrits 
al sector de la creació i, en el cas que no vulneri la nor
mativa relativa a la protecció de dades, a donarhi suport.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 586/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’arxiu familiar dels barons d’Es-
ponellà
Tram. 250-00871/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’arxiu familiar dels barons d’Esponellà 
(tram. 25000871/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48224).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
tràmits per a avaluar la importància del fons de l’arxiu fa
miliar dels barons d’Esponellà i, d’acord amb les dispo
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nibilitats pressupostàries, estudiar la fórmula més adient 
per a permetrehi l’accessibilitat de tots els estudiosos.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 587/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’avaluació del grau de compli-
ment de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 250-00877/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre la creació d’una base de dades per a avaluar 
l’avenç del cinema en català (tram. 25000877/09), pre
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 49535).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una 
base de dades actualitzada permanent ment o, com a mí
nim, una memòria trimestral, publicada en el web del 
Departament de Cultura i Llengua, que permeti avaluar 
el grau de compliment de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, 
del cine ma.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 588/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre el projecte de recuperació de 
l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, a 
Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la restauració de l’antiga rectoria de Sant 
Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix (tram. 25000899/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 49534).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar el 
projecte que es presenti de recu peració de l’antiga recto
ria de Sant Aniol d’Aguja, a Montagut i Oix (Garrotxa), 
a col·laborarhi d’acord amb les disponibilitats pressu
postàries i a valorarne la viabilitat.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 589/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la commemoració del cinquante-
nari de dues obres de Joan Fuster i la pro-
moció d’actes en record de l’escriptor
Tram. 250-00903/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la commemoració del naixement i la mort 
de Joan Fuster i la difusió de la seva obra (tram. 250
00903/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 58828).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Commemorar durant el 2012 el cinquantenari de la pu
blicació de les obres de Joan Fuster Nosaltres els valenci
ans i El País Valenciano.

b) Proposar que durant el 2012 la Institució de les Lletres 
Catalanes promogui actes en record de Joan Fuster o hi 
col·labori.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 590/IX del Parlament de Catalu-
nya, de reconeixement de la tasca de l’Es-
pai Mallorca de Barcelona i sobre la col-
laboració amb el projecte d’aquesta entitat
Tram. 250-00921/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les gestions per al manteniment i la con
solidació de l’Espai Mallorca de Barcelona i de suport 
a aquesta entitat (tram. 25000921/09), 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. 58830).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, davant la difícil situació 
que viu l’Espai Mallorca, manifesta i reitera que en mo
ments de crisi com l’actual i davant la necessitat d’esta
blir prioritats, són més necessàries que mai les apostes 
per la cultura i l’educació.

2. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de difusió 
de la cultura de les Illes Balears a Barcelona i a Catalu
nya que duu a terme l’Espai Mallorca de Barcelona.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu
ar col·laborant, d’acord amb les possibilitats pressupostà
ries, amb el projecte de l’Espai Mallorca.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas

Resolució 591/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recepció recíproca de TV3 i 
Canal 9 al País Valencià i a Catalunya
Tram. 250-00922/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 14, 02.05.2012, DSPC-C 303

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 2 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la recepció recíproca de Televisió de Ca
talunya i Canal 9 al País Valencià i a Catalunya i sobre 
l’anul·lació o reducció de la sanció imposada a Acció Cul
tural del País Valencià (tram. 25000922/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
58831).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya fa constar la seva satisfac
ció per l’acord que ha permès normalitzar l’arribada de 
canals de Televisió de Catalunya a la Catalunya del Nord 
i expressa el desig que s’adoptin les mesures tècniques 
necessàries per a garantir l’arribada d’aquests canals a tot 
el territori de la Catalunya del Nord.

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva sorpresa 
i indignació pel fet que, a diferència del que succeeix a 
la Catalunya del Nord, no s’hagi trobat cap solució per 
a normalitzar la recepció de TV3 al País Valencià, quan 
es compleix el primer aniversari de la interrupció de les 
emissions.

3. El Parlament de Catalunya exigeix que l’Estat espa
nyol i la Generalitat Valen ciana resolguin sense més di
lacions la possibilitat de rebre recíprocament TV3 al País 
Valencià i Canal 9 a Catalunya, i insta el Govern a fer les 
gestions pertinents per a aconseguirho.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les gestions pos sibles davant de les instituci
ons competents per a sol·licitar l’anul·lació o la reducció 
al mínim de les sanci ons imposades a l’associació Acció 
Cultural del País Valencià, sancions que milers de ciuta
dans estan ajudant a sufragar.

b) Demanar que el Congrés dels Diputats tramiti i debati 
la iniciativa legislativa popular «Televisió sense fronte
res», presentada per Acció Cultural del País Valencià 
amb el suport de més de cinccentes mil signatures.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà Jaume Domingo i Planas
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Resolució 600/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Residència Mare de Déu de la 
Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00904/09 i 250-01042/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 21, 15.05.2012, DSPC-C 309

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 15 de maig de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funciona
ment de totes les dependències de la residència per a gent 
gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona (tram. 250
00904/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 58840), i el text de la Proposta de 
resolució sobre el ple funcionament de la residència per a 
gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona (250
01042/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 63317).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Posar en servei, tal com està previst, abans de l’agost 
del 2012, les dependències de la Residència Mare de Déu 
de la Mercè, de Tarragona, que van ésser remodelades 
recentment.

b) Cobrir, tal com està previst, abans de l’agost del 2012, 
les places de personal necessàries perquè la Residència 
Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona, funcioni correc
tament, especialment les que permetin l’ocupació i assig
nació de les vintidues places residencials lliures.

c) Acabar durant el 2013 l’estudi de viabilitat tècnica i 
organitzativa per a adequar els espais restants de l’edifici 
de la Residència Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona.

d) Elaborar, tal com el Govern té previst, una nova pro
gramació territorial per a la reducció progressiva de les 
llistes d’espera al Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carme Capdevila i Palau

Resolució 601/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels compromi-
sos amb la Residència Els Josepets i la Pla-
taforma Centre Multiserveis de Vilanova i la 
Geltrú
Tram. 250-00958/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 21, 15.05.2012, DSPC-C 309

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 15 de maig de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del conve
ni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal 
Sant Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a concertar no
ves places de residència i centre de dia de la Platafor
ma Centre Multiserveis d’aquest municipi (tram. 250
00958/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 61656).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir els 
compromisos adquirits amb la Residència Els Josepets i 
la Plataforma Centre Multiserveis de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) incrementant el nombre de places de disposició 
pública de manera progressiva d’acord amb la demanda.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carme Capdevila i Palau

Resolució 602/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions per a resoldre els 
problemes d’ús de les instal·lacions del Ca-
sal de la Florida, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 21, 15.05.2012, DSPC-C 309

Comissió de Benestar, Família i Immigració

a Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses
sió tinguda el 15 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les actuacions per a resoldre 
els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de la Flo
rida, a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 25000972/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 61658).



21 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 318

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 19

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme, 
tal com ja s’està fent, les actuacions necessàries per a re
soldre els problemes d’ús de les instal·lacions del Casal de 
la Florida, de l’Hospitalet de Llobregat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Carme Capdevila i Palau

Resolució 603/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre el traspàs a la Generalitat de 
l’assignació tributària del 0,7% de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques des-
tinada a finalitats d’interès social
Tram. 250-00987/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 21, 15.05.2012, DSPC-C 309

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 15 de maig de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el traspàs a les comunitats 
autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques destinada a finali
tats d’interès social (tram. 25000987/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 58608) i pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 61660).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar instant el Govern de l’Estat a acatar, de ma
nera immediata, la Sentència del Tribunal Constitucional 
178/2011, del 8 de novembre de 2011, relativa a les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses 
al règim general de subvencions de l’àrea de serveis so
cials, famílies i discapacitat, i la Sentència del Tribunal 
Suprem sobre el Recurs 6507/2009, del 16 de desembre 
de 2011, relativa a les bases i a la convocatòria de sub
vencions per a la realització de cooperació i voluntari
at social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
destinada a finalitats d’interès social, i també, en aquest 
sentit, instar el Govern de l’Estat a traslladar el contingut 
de les dites sentències a la convocatòria de la declaració 
de l’IRPF del 2012, per tal que la Generalitat reguli, tra
miti, resolgui i liquidi les subvencions derivades de l’as
signació tributària del 0,7% de l’IRPF.

b) Dur a terme, tal com el Govern té previst, una cam
panya informativa en el marc de la pròxima declaració 
de l’IRPF per a conscienciar la societat catalana perquè 
marqui la casella solidària a favor d’altres finalitats d’in
terès social.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 604/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi de les necessitats d’equi-
paments socials del barri de la Trinitat Vella, 
de Barcelona
Tram. 250-01030/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 21, 15.05.2012, DSPC-C 309

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 15 de maig de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les actuacions per a cons
truir un centre de dia amb residència i habitatges tutelats 
per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona (tram. 25001030/09), pre
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 63316).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
amb les administracions implicades i amb la participació 
dels veïns de la zona, les necessitats efectives d’equipa
ments socials del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, 
singularment als terrenys de la Porta de la Trinitat, i pre
sentar als grups parlamentaris el resultat d’aquest estudi 
abans que no fineixi el 2012.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ràtios de personal que fixa la Cartera 
de serveis socials i el consens en els canvis 
en els criteris funcionals de les prestacions 
de serveis de centres per a gent gran i per-
sones amb discapacitat
Tram. 250-00932/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im
migració en la sessió núm. 21, tinguda el 15.05.2012 
(DSPCC 309).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im
migració en la sessió núm. 21, tinguda el 15.05.2012 
(DSPCC 309).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im
migració en la sessió núm. 21, tinguda el 15.05.2012 
(DSPCC 309).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im
migració en la sessió núm. 21, tinguda el 15.05.2012 
(DSPCC 309).

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64679).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
la taxa per l’expedició de les receptes i la re-
cuperació del consens amb el sector farma-
cèutic
Tram. 250-01160/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 64467).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
15.05.2012.
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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 la renda mínima d’in-
serció
Tram. 202-00081/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.05.2012 al 05.06.2012).

Finiment del termini: 06.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.05.2012 al 05.06.2012).

Finiment del termini: 06.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00083/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.05.2012 al 05.06.2012).

Finiment del termini: 06.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 63308 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 10.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63308)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a facilitar a la xarxa d’oficines de turisme la pres-
tació dels serveis previstos per part dels CAT, mitjançant 
el finançament quan la disponibilitat pressupostària ho 
permeti, als ens titulars d’aquestes oficines.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63309 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 10.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63309)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer 
efectiva l’ampliació del 25% prevista a la convocatòria 
d’ajuts a la contractació de treballadors amb discapacitat 
qualificats com d’especial dificultat als Centres Especi-
als de Treball, tan aviat com el Govern de l’Estat faci la 
transferència de fons a tal efecte.»
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria del Pla d’electrificació rural de Catalunya 
del 2012
Tram. 250-01028/09

Esmenes presentades
Reg. 63310 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 10.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63310)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a estudiar un eventual ajut als ajuntaments titulars 
dels ajuts de la convocatòria de l’any 2011 del Pla d’elec-
trificació rural de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63311 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 10.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63311)

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

A l’apartat 1

«1. Elaborar de forma immediata, i amb la participació 
dels agents econòmics i socials, el reglament que esta-
bleixi la composició, les funcions i el règim de funciona-
ment del Consell Català de l’Empresa.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63312 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 10.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63312)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona en 
l’estudi de les necessitats formatives i laborals relaciona-
des amb el clúster nàutic del Port de Barcelona i, especi-
alment, amb el desplegament de l’activitat de la Marina 
Port Vell, SAU, així com de les ofertes de formació profes-
sional vinculades al sector nàutic i a projectes de modifi-
cació en les concessions del Port, per millorar l’impacte 
social i econòmic del Port en els barris veïns i millorar 
les possibilitats d’inserció dels joves del barri de la Bar
celoneta.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65096 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 16.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 65096 i 65211)

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

«Modificar, quan s’ aprovi el reglament de la Llei d’Aco-
llida de les persones immigrades i de les retornades a Ca-
talunya, el punt 5è de la Instrucció 1/2012 de la Direcció 
General per a la Immigració del Departament de Benes
tar i Família referit al Coneixement lingüístic tot fixant el 
nivell mínim que s’ha d’assolir pel que fa a competències 
lingüístiques referides en el Marc Europeu Comú de Re-
ferència per a les Llengües establert pel Consell d’Europa 
(art. 9.3 de la Llei 10/2010)»
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09

Esmenes presentades
Reg. 65095 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 17.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65095)

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

Al punt 3

«3. Gestionar el programa de la Renda Mínima d’ acord 
amb la normativa vigent que la regula»

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

Al punt 4

«4. Fer una valoració comparativa de l’actual gestió del 
programa de Renda Mínima envers l’ anterior model de 
gestió»

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

Al punt 5

«5. Valorar les conclusions i recomanacions del dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries, que estableix que 
el Govern no pot deixar fora de la RMI als sol·licitants 
que reuneixen tots els requisits per rebre aquesta pres
tació.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63787).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
policials davant de protestes pacífiques per 
a evitar desnonaments
Tram. 250-01118/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la proposta Ro-
card
Tram. 250-01130/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Fons europeu d’estabilitat financera i del 
Mecanisme europeu d’estabilitat
Tram. 250-01131/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la despesa en 
projectes d’inversió estratègica mitjançant 
el Banc Europeu d’Inversions
Tram. 250-01132/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
agència europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada del servei de progra-
mació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud
Tram. 250-01139/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la manca de 
col·laboració de l’Administració de l’Estat 
amb el Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
del decret de venda directa
Tram. 250-01144/09

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 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució de rebuig de les mani-
obres de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mer-
cat laboral, i la presentació d’un recurs d’in-
constitucionalitat
Tram. 250-01150/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 22.05.2012 al 25.05.2012).

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del procés d’identificació ciutadana de per-
sones presumptament implicades en violèn-
cia urbana per mitjà del web del Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-01155/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos contrets amb l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acolli-
da Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

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 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment i el manteniment de tots els serveis sa-
nitaris del CAP Can Trias-Ernest Lluch, de 
Viladecavalls
Tram. 250-01159/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el Protocol de col-
laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de 
les seleccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la recepció par-
cial de l’obra i la posada en funcionament de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Quart
Tram. 250-01163/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució de rebuig a la mesura 
de no convocar oposicions a jutges i fiscals i 
sobre la cobertura de les vacants
Tram. 250-01164/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
caducitat de l’expedient ambiental del pro-
jecte per al tancament de l’autovia orbital de 
Barcelona
Tram. 250-01165/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la instauració 
del dispositiu de vigilància especial con-
junta dels Mossos d’Esquadra, els grups 
de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al 
polígon Famades d’aquest municipi en els 
horaris de funcionament i sortida de les dis-
coteques
Tram. 250-01166/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’una reunió extraordinària de la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
i la definició del cabal ambiental del tram fi-
nal de l’Ebre
Tram. 250-01167/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.



21 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 318

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 34

Proposta de resolució sobre els problemes 
amb la liquidació de la taxa per a activitats 
de control i inspecció sanitària en escorxa-
dors, sales d’especejament i transforma-
ció de caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control sanitari del quart trimes-
tre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ajuts per a la rehabilitació dels ha-
bitatges del centre històric de Lleida
Tram. 250-01169/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Llei-
da per a garantir la continuïtat del programa 
d’ajuts per a instal·lar ascensors en comuni-
tats de propietaris de promocions públiques 
d’habitatge
Tram. 250-01170/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
la gestió de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Menàrguens-Térmens i el ga-
rantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2012 al 31.05.2012).

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la conservació 
del Mas Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 64005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i Tru
eta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Cata
lana per la Independència, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

En la sessió del 25 i 26 d’abril de 2012, el Ple del parla
ment de Catalunya aprovà la Moció 93/IX del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques per a la commemora
ció del trescentè aniversari dels fets del 1714.

En el punt 4 d’aquesta moció, s’instava el Govern de la 
Generalitat a «Treballar conjuntament amb la resta d’ad
ministracions per a promoure un programa de senyalit
zació unitària dels edificis i espais històrics associats a 
la Guerra de Successió d’acord amb els criteris seguits en 
la Ruta 1714, que porta a terme el Departament de Cul
tura mitjançant el Museu d’Història de Catalunya, amb 
la voluntat de desenvolupar un turisme cultural i pedagò
gic que renovi i unifiqui les iniciatives i els programes ja 
existents i els proveeixi d’una política adequada de pro
moció prioritària el 2014.» I en el punt 5 d’aquesta moció, 
s’instava el Govern de la Generalitat a «Treballar perquè 
els edificis associats als fets polítics i bèl·lics de la Guerra 
de Successió i als seus protagonistes, amb independència 
de la finalitat a què es destinen, preservin i recuperin els 
signes físics i simbòlics de llur significació història aus
triacista –seria el cas dels paradors nacionals de Cardona 
(Bages) i El Roser, de Lleida (Segrià), mentre facin llur 
actual i futura funció.»

Amb la voluntat d’anar desenvolupant allò previst a l’es
mentada moció, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera
litat a que en col·laboració amb la Comissió de la Dignitat 
emprengui les mesures necessàries per assegurar la con
servació del Mas Cortals del Mig, antic Mas Moragues, 
al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, casa natal de 
Josep Moragues i Mas, general de les tropes vigatanes o 
austriacistes a la Guerra de Successió.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Lleida, 
Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Agnès Pardell i Veà, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La proposta del Consell General del Poder Judicial 
d’agrupar els tres partits judicials del pla (Lleida, Bala
guer i Cervera), en un sol partit judicial ha provocat el re
buig total dels Alcaldes de Balaguer i Cervera, així com 
del Col·legi d’Advocats de Lleida.

Cervera té vuit segles de tradició jurídica, una tradició 
que es remunta al segle XII, en plena edat mitjana i que 
ha continuat de forma ininterrompuda fins avui. El Partit 
Judicial de Cervera ha donat noms de juristes memora
bles de La Segarra i de L’Urgell com Roca Sastre, Faus i 
Condomines.

El Partit Judicial de Balaguer es va crear l’any 1835. Ac
tualment està format per 41 municipis de La Noguera, El 
Segrià, L’Urgell i El Pla d’Urgell. La població total del 
partit ascendeix a 66.143 habitants, 16.779 dels quals vi
uen a Balaguer.

D’altra banda, aquesta proposta del Consell General del 
Poder Judicial resulta més colpidora si tenim en comp
te que la Generalitat té previst acabar a Balaguer, aquest 
any 2012, el nou edifici judicial de 3.800 metres qua
drats, amb un cost aproximat de 5,5 milions d’euros.

Què pot significar agrupar els tres partits judicials en 17 
jutjats concentrats? En opinió dels operadors jurídics: «la 
solució» no és l’adequada. «El problema és la modernit
zació. Cal reorganitzar el jutjat i optimitzar els recursos»; 
«Si es traslladen els jutjats a Lleida, el problema de falta 
de mitjans i de personal seria el mateix o més greu. I la 
justícia seria menys accessible»; «No he vist res semblant 
en 36 anys de professió». «Encareix els tràmits i és una 
pèrdua per a la Segarra i l’Urgell»; «Encarirà costos per a 
tothom». «Els procuradors ens passem el dia del despatx 
als jutjats i Lleida està a 60 Km.», etc.

El Grup Parlamentari Socialista, comparteix aquestes 
opinions i considera imprescindible que es garanteixi un 
fàcil accés a la justícia i que no s’allunyi a la ciutadania 
de l’Administració de Justícia. Avui, més que mai, es re
quereix la modernització de la justícia i la implantació 
de l’oficina judicial. L’Administració de Justícia ha de ser 
més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no s’assolei
xen amb l’agrupació de partits judicials.
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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: 

1. Aturar la proposta d’agrupació dels tres partits judici
als del Pla de Lleida (Lleida, Balaguer i Cervera), plante
jada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera, atesa la 
funció que compleixen i les característiques i necessitats 
del territori.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Berga i 
Manresa
Tram. 250-01174/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, di
putada, Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamen
tari 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 Justícia.

Exposició de motius

En els darrers dies hem tingut coneixement de la pro
posta del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el 
partit judicial de Berga amb el partit judicial de Manresa.

Els jutjats de Berga donen servei a una població total de 
41.458 habitants, que és la suma dels habitants del mu
nicipi de Berga i els altres 29 municipis que integren el 
partit judicial.

Agrupar el partit judicial vol dir que Berga i la comarca 
del Berguedà es queden sense jutjats a nivell civil i penal.

D’altra banda, aquesta proposta del Consell General del 
Poder Judicial resulta del tot colpidora si tenim en comp
te que des del mes de juliol de 2011 està en funcionament 
el nou edifici judicial a la ciutat de Berga.

El nou edifici dels jutjats de Berga era una vella reivindi
cació que s’ha fet realitat després de 2 anys d’obres i 4,5 
milions d’euros d’inversió. Les noves dependències qua
drupliquen l’espai útil dels antics jutjats, amb 3.738m2 i 
disposen de la tecnologia més moderna.

La proposta del Consell General del Poder Judicial en
careix la Justícia, encareix els tràmits i els costos per a 
tothom, ciutadans, procuradors i advocats, a banda de la 
pèrdua de llocs de treball qualificats que significaria per 
a la comarca.

El Grup Parlamentari Socialista considera imprescindi
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania de l’Administració de Justícia. 
Avui, més que mai, es requereix la modernització de la 
justícia i la implantació de l’oficina judicial. L’Adminis
tració de Justícia ha de ser més àgil, eficaç i eficient i 
aquests objectius no s’assoleixen amb l’agrupació de par
tits judicials.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Berga amb el de Manresa plantejada pel Consell General 
del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials de Berga i Manresa atesa la funció que 
compleixen i les característiques i necessitats del terri
tori.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par
dell i Veà, diputada del GP SOC; Judit Carreras Tort, di
putada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

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 16 d’abril de l’any 2012, la Diputació de Barcelona va 
entregar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès un estudi 
sobre l’habitatge i la seva problemàtica a la comarca. Una 
de les conclusions que presenta l’estudi és que existeix la 
necessitat de construir 5500 habitatges de protecció ofici
al, el 40% dels quals s’ha de realitzar en 23 municipis de 
menys de 5000 habitants.
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Aquestes necessitats haurien de cobrirse, segons l’es
tudi, a través de tres vies diferents. En primer lloc amb 
ajuts econòmics al pagament de l’habitatge, en segon lloc 
amb la construcció de nous habitatges assequibles i fi
nalment fomentant l’ús social d’habitatges ja existents, ja 
sigui a través de borses d’intermediació o d’ajuts a la re
habilitació d’habitatges.

La comarca, així mateix, acumula una quantitat propera 
als 10.000 habitatges que requereixen inversions en re
habilitació. Aquestes necessitats se centren de nou en els 
municipis més petits que no disposen dels recursos sufi
cients per impulsar aquestes actuacions.

Entenem que, com posa de manifest l’estudi de la Dipu
tació de Barcelona, a l’Alt Penedès existeix un problema 
real d’accés a l’habitatge d’aquells ciutadans que no po
den accedirhi en condicions de lliure mercat així com un 
problema de deteriorament del parc d’habitatges existent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Aprovar un Pla de l’Habitatge per a la Comarca de l’Alt 
Penedès que impulsi la construcció de nous habitatges 
protegits a l’Alt Penedès per donar solució als problemes 
existents d’accés a l’habitatge.

2. Impulsar, a la vegada, un Pla de foment de la rehabili
tació d’edificis que solucioni el problema del creixent de
teriorament del parc d’habitatges actual.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura d’Al
carràs en les mateixes condicions que les existents abans 
de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
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resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura d’Al
macelles en les mateixes condicions que les existents 
abans de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per 
la gestió i economia de les seves explotacions agràri
es, oferintloshi entre d’altres la tramitació de subven
cions, la inscripció en registres i l’expedició de llibres 
d’explotacions ramaderes fins a inspeccions de granges, 
recollides de mostres per anàlisis sanitàries, així com 
controls de moviments de bestiar. Els suposa també un 
estalvi molt important pel que fa als desplaçaments i 
molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura d’Al
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menar en les mateixes condicions que les existents abans 
de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura d’Agra
munt en les mateixes condicions que les existents abans 
de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
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nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura de Tor
res de Segre en les mateixes condicions que les existents 
abans de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 

moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els lo
cals estan majoritàriament mantinguts pels corresponents 
ajuntaments i el personal de la Generalitat s’haurà de reu
bicar en els centres comarcals. Tot apunta que aquest fet 
comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’administració 
oferia al sector productiu més important de les comarques 
lleidatanes sense pressuposar cap estalvi substancial, mo
tiu que s’al·lega per justificar el seu tancament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura d’Or
ganyà en les mateixes condicions que les existents abans 
de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
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afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els lo
cals estan majoritàriament mantinguts pels corresponents 
ajuntaments i el personal de la Generalitat s’haurà de reu
bicar en els centres comarcals. Tot apunta que aquest fet 
comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’administració 
oferia al sector productiu més important de les comarques 
lleidatanes sense pressuposar cap estalvi substancial, mo
tiu que s’al·lega per justificar el seu tancament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
ral que mantingui oberta la unitat local d’agricultura de 
Bellver de Cerdanya en les mateixes condicions que les 
existents abans de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Ponts
Tram. 250-01183/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
ral que mantingui oberta la unitat local d’agricultura de 
Ponts en les mateixes condicions que les existents abans 
de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Agnès 
Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialis
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 

Fascicle segon
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resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 11 de març els mitjans de comunicació es varen 
fer ressò de la voluntat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar 
les unitats locals d’agricultura d’Alcarràs, Almenar, Al
macelles, Agramunt, Torres de Segre, Organyà, Bellver 
de Cerdanya, Ponts i la Granadella.

Aquesta notícia ha creat molt mal estar i desconcert en 
el sector agrari perquè aquesta decisió del Departament 
afecta directament a serveis que els facilita un accés i 
una proximitat imprescindible amb l’administració per la 
gestió i economia de les seves explotacions agràries, ofe
rintloshi entre d’altres la tramitació de subvencions, la 
inscripció en registres i l’expedició de llibres d’explotaci
ons ramaderes fins a inspeccions de granges, recollides 
de mostres per anàlisis sanitàries, així com controls de 
moviments de bestiar. Els suposa també un estalvi molt 
important pel que fa als desplaçaments i molta agilitat.

Des del Departament s’ha argumentat que aquesta deci
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que ofe
reixen i per reduir costos. Però, el cert és que la supressió 
d’aquestes oficines no suposa cap estalvi, donat que els 
locals estan majoritàriament mantinguts pels correspo
nents ajuntaments i el personal de la Generalitat s’hau
rà de reubicar en els centres comarcals. Tot apunta que 
aquest fet comportarà la pèrdua d’uns serveis que l’ad
ministració oferia al sector productiu més important de 
les comarques lleidatanes sense pressuposar cap estalvi 
substancial, motiu que s’al·lega per justificar el seu tan
cament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que mantingui oberta la unitat local d’agricultura de La 
Granadella en les mateixes condicions que les existents 
abans de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Agnès Pardell i 
Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el servei d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva als cen-
tres d’atenció primària de Parets del Vallès, 
la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01185/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat mes de març, l’Institut Català de la Salut i el 
CatSalut van fer pública la seva intenció de reordenar 
l’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) en els 
ambulatoris del Baix Vallès, suprimint el servei de gi
necòleg als CAP de Parets, la Llagosta i Sant Fost de 
Campsentelles i concentrant totes les visites ginecològi
ques d’aquests municipis, que compten amb una pobla
ció femenina que supera les 46.000 dones, en l’Hospital 
de Mollet del Vallès. Segons el Departament de Salut, 
aquest canvi organitzatiu i en la provisió de serveis res
pon a la necessitat «d’optimitzar recursos, tenir una ma
jor eficàcia en la provisió de serveis i aconseguir una ma
jor satisfacció de les dones», i no a les retallades i les 
traves en l’accessibilitat al sistema sanitari que està prac
ticant des de fa més d’un any.

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 prestar el servei d’Atenció a la salut sexual i repro
ductiva (ASSIR) als centres d’atenció primària de Parets, 
la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el servei de pe-
diatria d’urgència les vint-i-quatre hores als 
centres d’atenció primària del Prat del Llo-
bregat
Tram. 250-01186/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Prat de Llobregat disposa, en l’actualitat, de tres cen
tres d’atenció primària: el CAP Ramona Via, el CAP 
Disset de setembre i el CAP Pujol i Capsada. Els tres 
centres són gestionats per l’Institut Català de la Salut. Al 
CAP Ramona és on s’ubica bona part de la necessària 
atenció especialitzada.

El Prat té actualment 11 especialistes en pediatria que 
treballen de forma diürna de dilluns a dissabte, de 9 a 20 
hores. Per tant, de dilluns a dissabte des de les 20 hores 
fins les 9 hores del matí del dia següent, les 24 hores dels 
diumenges i els dies festius no existeix la figura de l’espe
cialista en pediatria de guàrdia.

Al Prat hi ha censats, amb dades del padró d’1 de ge
ner de 2011, 9.166 menors de 14 anys i un total d’11.363 
menors de 18 anys. Existeix un ampli consens mèdic a 
l’hora d’assenyalar la necessitat que al Prat faria falta un 
especialista en pediatria les 24 hores del dia, tots els di
es de l’any.

Així mateix, el dia 11 d’abril de 2012 el Ple Municipal de 
l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat va aprovar per unani
mitat de tots els grups polítics amb representació munici
pal una moció per instar a l’Institut Català de la Salut a la 
provisió d’un especialista en pediatria a urgències.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a garantir un servei de pediatria d’urgència les 24 
hores del dia, tots els dies de la setmana al municipi d’El 
Prat de Llobregat.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Gali
ano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la proposta de 
supressió d’un dels equips mèdics del CAP 
de la Llàntia, de Mataró
Tram. 250-01187/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Consol Prados Martínez, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Àrea Bàsica de Salut 5 de Mataró dóna servei als barris 
de Cerdanyola Nord i La Llàntia. Fins al 2009 comptava 
amb un únic Centre d’Atenció Primària, el CAP Vallès. 
Per tal d’atendre les necessitats d’una població tan àm
plia, l’Ajuntament de Mataró i el Departament de Salut de 
la Generalitat van treballar en la creació d’un nou Centre 
d’Atenció Primària. És per això que el CAP de la Llàntia 
va entrar en funcionament l’any 2009. En aquests mo
ments, per tant, l’ABS 5 compta amb dos centres d’aten
ció primària, Vallès i la Llàntia.

Recentment, el Departament de Salut ha anunciat la su
pressió d’un dels equips mèdics que treballen al CAP de 
la Llàntia, la qual cosa ha generat malestar i preocupació 
entre els veïns i veïnes del barri i incertesa entre els pro
fessionals.

Hi ha diferents elements objectius i quantificables que 
van justificar la creació del CAP de la Llàntia i que jus
tifiquen la necessitat de la continuïtat dels serveis en 
plenes condicions. Els metges de famílies compten amb 
unes ràtios estandaritzades, i amb una ràtio sectoria
litzada, en funció de les característiques i necessitats 
de la població assistida; aquest és el cas de l’ABS 5, 
que compta amb una població amb un elevat índex de 
persones majors de 65 anys. Per altra banda, l’ABS 5 
dóna servei a una àmplia zona del casc urbà i amb una 
orografia molt complicada que dificulta la mobilitat, es
pecialment de les persones grans. Cal apuntar també 
que s’està produint una reestructuració de la Cartera de 
Serveis que preveu que els controls mèdics per part de 
centres hospitalaris passin a ferse des dels centres de 
primària.

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 reconsiderar la proposta de supressió d’un dels 
equips mèdics del CAP de la Llàntia de Mataró, i man
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tenir i donar continuïtat tots els serveis actuals per tal de 
garantir la qualitat en l’atenció de les persones usuàries.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Consol Prados Mar
tínez, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació i la 
reglamentació del Centre d’Estudis, Recer-
ca i Capacitació sobre Violència Masclista
Tram. 250-01188/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants 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’Igualtat de les Perso
nes.

Exposició de motius

La violència contra les dones impedeix el desenvolupa
ment del drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats 
de les dones.

La violència es concreta en una diversitat d’abusos que 
pateixen les dones, violència física, psicològica, sexual i 
econòmica i que s’exerceixen en l’àmbit de les relacions 
efectives i sexuals, en els àmbits de la parella, familiar, 
laboral i sociocomunitari.

La Generalitat a desenvolupar models integrals d’inter
venció i atenció arreu de Catalunya, a través d’una xarxa 
de serveis que sigui capaç de donar les respostes adequa
des que requereixen les dones víctimes de la violència 
masclista, i l’ICD es l’instrument vertebrador per afron
tar la violència masclista, liderant les polítiques del Go
vern, coordinant i garantint el treball transversal en tots 
els àmbits.

Per donar suport a l’ICD, la llei del dret a les dones a 
eradicar la violència masclista, crea el Centre d’Estudis 
i de Recerca i Capacitació sobre la Violència Masclista, 
com a òrgan independent de l’ICD, i es configura com 
una eina permanent d’estudis i de recerca sobre la violèn
cia masclista i de formació i capacitació de professionals.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. A crear el Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació so
bre Violència Masclista, tal com recull la llei 5/2008, del 
24 d’abril

2. A establir per reglament la composició, el funciona
ment, les competències i la coordinació del Centre amb 
altres òrgans i administracions.

3. Dins les competències atribuïdes se li doni la capacitat 
per actuar com a Observatori Català sobre la Violència 
Masclista 

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme 
Capdevila i Palau, portaveu a la CIP del GP d’ERC; Mi
quel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Caterina Mi
eras i Barceló, portaveu a la CIP del GP SOC; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP ICVEUiA; Merce Civit Illa, 
portaveu a la CIP GP ICVEUiA

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i l’adequació de l’edifici de l’Institut Casa-
blancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Al
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’educació i la formació són elements fonamentals per 
avançar i establir l’equitat entre els infants i els les jo
ves de qualsevol societat. L’Ajuntament de Sabadell, en 
aquest sentit, ha portat a terme històricament una excel
lent planificació que ha facilitat la distribució de cen
tres per cobrir amb garanties les necessitats educatives 
de la ciutat, permetent una cohesió social importantís
sima entre escoles i instituts. La planificació actual i el 
mapa escolar d’aquest municipi ha estat consensuat amb 
els responsables de planificació del Departament d’Ense
nyament de la Generalitat de Catalunya, i demostren les 
necessitat evident de la inversió per tal de garantir una 
cobertura adequada a la comunitat educativa de l’IES 
Casablancas,

Lògicament, aquest ajuntament vol continuar mantenint 
les polítiques educatives com a prioritat política i com a 
servei públic de qualitat i fonamental per garantir la co
hesió social.

En aquest sentit, el Ple del Parlament de Catalunya va 
aprovar el passat 12 d’abril una resolució presentada per 
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aquest grup parlamentari en el Debat sobre l’impuls de la 
reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació 
del Govern en la qualitat dels serveis públics en què s’ins
tava el Govern a fer efectives les inversions en centres 
educatius i equipaments sanitaris pendents al nostre país, 
entre els quals estava l’Institut Ferran Casablancas (IES 
Casablancas) de Sabadell.

Pocs dies després de l’aprovació, el portaveu del Govern 
va declarar que no complirien aquest acord del Parla
ment, que, alhora, ratificava el pacte entre els grups del 
PP i de CiU per als pressupostos del 2012, contravenint, 
d’aquesta manera, el mandat parlamentari.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiva 
de manera immediata la inversió necessària per a la reha
bilitació i adequació de l’edifici de l’IES Casablancas de 
Sabadell (Vallès Occidental) així com assegurar la par
tida de manteniment de l’edifici suficient per a fer front a 
les despeses ordinàries de l’edifici i equipaments.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di
putat, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els ajuntaments de Catalunya veuen amb preocupació 
com l’atur ha anat augmentant de manera considerable 
als nostres pobles i ciutats. El període més intens de des
trucció d’ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009, perío
de en què el percentatge d’atur va ser molt elevat.

Malgrat tot, l’atur no s’atura. Només cal veure l’Enques
ta de Població Activa del primer trimestre de 2012, on 
a l’Estat espanyol tenim 5.639.500 persones aturades; 
un 24,44% i, a Catalunya, 836.900 persones en atur; un 

22,16%. Per altra banda, és molt preocupant la taxa d’atur 
dels joves menors de 25 anys, que se situa en un 50%, una 
xifra per sobre de la zona euro, que és del 21,6%, i del 
conjunt de la Unió Europea, que és d’un 22,4%. 

Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més 
persones aturades de llarga durada que ja no cobren cap 
prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones 
sense cap tipus de prestació, aquest augment accentuarà 
l’exclusió social i la pobresa severa. Aquesta realitat pro
voca que moltes persones quedin desprotegides i en una 
situació molt vulnerable en no poder cobrir per si matei
xes les necessitats bàsiques i en veure un deteriorament 
de la seva salut i autoestima.

No compartim el posicionament del Govern de l’Estat 
d’integrar polítiques actives i passives, ja que el seu ob
jectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a tra
vés de les bonificacions que recull la reforma laboral i, 
per tant, queden fora del sistema totes aquelles persones 
que no cobren cap prestació o subsidi. A més, tot això va 
en detriment de la partida pressupostària de les políti
ques actives d’ocupació.

Els ajuntaments fa més de trenta anys que venen desen
volupant programes de polítiques actives d’ocupació. El 
municipalisme no ha estat al marge; des de la crisi eco
nòmica dels anys 80 fins l’actualitat ha treballat de mane
ra activa en el desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació com a mitjà per ocupar a les persones atura
des de les nostres poblacions.

De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments han 
atès més d’un 35% de les persones aturades a Catalunya, 
donant uns serveis d’acompanyament (assessorament, 
orientació, formació i intermediació laboral) per a la mi
llora de la seva ocupabilitat.

També els ajuntaments han potenciat el desenvolupament 
econòmic local com a instrument per impulsar estratègi
es de planificació territorial, per fomentar la integració 
i la diversificació de l’estructura productiva i de serveis, 
per millorar les condicions per a l’activitat i la cultura 
empresarial i dinamitzar el sector comercial i augmentar 
el pes de l’economia cooperativa en el conjunt de l’acti
vitat econòmica.

Per això, es veu amb indignació la proposta de Pressu
postos Generals de l’Estat per al 2012 d’una reducció 
del 56% dels recursos en l’àmbit de les polítiques acti
ves d’ocupació destinades a Catalunya; que passarà de 
457M euros a 198M euros i que algunes partides es veu
ran afectades en un 97%; en concret els Plans d’Ocupa
ció, les mesures de desenvolupament local a través dels 
Agents d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) 
i les mesures d’orientació laboral.

Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els atu
rats i aturades de llarga durada i els sectors que neces
siten seguir itineraris formatius per reorientar el seu fu
tur professional. L’atur continuarà en índexs alts durant 
un període llarg i això afectarà de ple els ajuntaments, i 
si no tenim els recursos econòmics adients ens trobarem 
amb problemes de cohesió social a les nostres ciutats i 
pobles i amb profundes dificultats per ferhi front, ja que 
els ajuntaments som els que vivim directament els efec
tes de l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes 
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als nostres carrers i places sense poder fer cap activitat i 
sense poder ajudar les seves famílies per poder tenir un 
present i un futur millor.

També es veuran afectats els serveis d’Ocupació i Pro
moció Econòmica dels ajuntaments –grans, mitjans i pe
tits– amb retallades de personal que farà augmentar en
cara més les taxes d’atur i es posa en perill la continuïtat 
d’aquests serveis a prestar a les persones aturades.

Ens preocupa, també, que el Pressupost de la Generalitat 
de Catalunya destinat a les polítiques actives d’ocupació 
vagi minvant, just en un moment en què hauria d’aug
mentarse el finançament per aquestes polítiques. El Go
vern de Catalunya hauria de donar prioritat en aquests 
moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament 
les partides destinades a les polítiques actives d’ocupa
ció.

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: 

1. Expressa el rebuig a la proposta de Pressupostos Gene
rals de l’Estat per al 2012 que afecta plenament al desen
volupament de les polítiques actives d’ocupació que ve
nen realitzant els ajuntaments, en un context de crisi en 
què l’atur continua augmentat.

2. Insta al Govern que demani al Govern de l’Estat que 
reconsideri la seva posició envers els ajuntaments en ma
tèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes 
partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a les per
sones a la seva ocupabilitat des de la proximitat que re
presentem.

3. Insta el Govern a que incrementi els recursos econò
mics per a la realització de polítiques actives d’ocupació 
i desenvolupament local, més enllà de l’aportació econò
mica de la Conferència Sectorial del Ministeri d’Ocupa
ció i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, per 
tal que els ajuntaments mantinguin el lideratge en l’exe
cució de les polítiques actives d’ocupació i del desenvolu
pament local al territori, en favor dels nostres ciutadans.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICVEUiA; Jordi Mi
ralles Conte, diputat GP ICVEUiA; Laura Massana 
Mas, diputada del GP d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre el traspàs de la 
política de beques universitàries al Govern 
de la Generalitat i sobre l’augment de les ta-
xes de matriculació en les universitats públi-
ques catalanes
Tram. 250-01191/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 64238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
No hi ha dubte que una de les vies de sortida de la crisi 
econòmica és l’aposta per a una formació de qualitat. És 
indispensable dotar a les noves generacions de coneixe
ments i les eines necessàries per a estar millor preparats 
per tal de poder fer front de la millor manera possible al 
precari mercat laboral al que sovint s’ho veuen abocats 
i la disminució de l’atur juvenil, una de les grans xacres 
socials de l’Estat espanyol.

En aquest sentit una de les institucions que ha d’estar al 
capdavant d’aquest canvi social i que ha de liderar el pro
grés social de Catalunya són les universitats públiques 
catalanes. Les universitats públiques catalanes han de ser 
un epicentre en la formació de coneixement i han d’ofe
rir un ensenyament universitari, públic, de qualitat i en 
català. Una tasca d’ascensor social i de progrés que ha 
funcionat en la darrera meitat del segle xx i que no es pot 
veure interrompuda per les polítiques d’austeritat i d’ei
xugament progressiu de dèficit públic que, combinades 
amb l’augment de les taxes universitàries, poden crear 
una barrera econòmica per a un sector de la població a 
l’hora d’accedir als estudis universitaris.

Un dels mecanismes per a garantir l’accés als estudis uni
versitaris són les beques. Actualment Catalunya pateix 
un greuge comparatiu amb la resta de territoris de l’Estat 
espanyol en política de beques ja que té el 15% d’estudi
ants universitaris de tot l’Estat i només rep el 8% de les 
beques. Per pal·liar aquesta situació es van crear, per part 
del Govern de la Generalitat, les Beques Equitat, que no
més cobreixen a 1500 estudiants, el que equival al 0’7% 
de la població universitària de Catalunya. Per altra ban
da, l’augment de les taxes de matriculació anunciat pel 
Govern de l’Estat fa més palesa encara la insuficiència 
d’aquest programa per garantir la inexistència de barre
res per raó econòmica en accedir a la Universitat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya denuncia davant el greuge 
comparatiu al que està sotmesa Catalunya en política de 
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beques i insta al Govern de la Generalitat a demanarne el 
seu traspàs de manera immediata al Govern de l’Estat en 
el marc de la propera Comissió Bilateral EstatGeneralitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no impul
sar un augment de les taxes de matriculació a les univer
sitats públiques de Catalunya si no es produeix el traspàs 
de beques per part de l’Estat.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el mapa de les 
titulacions universitàries, la duplicitat de ti-
tulacions i la situació de les titulacions en 
funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitat.

Exposició de motius
El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Ca
talunya va decidir el passat mes de març dotar el màster 
d’enginyeria geològica impartit a la ciutat de Barcelona 
d’estudis equivalents als de l’especialització en mines, 
pel que fa a les atribucions professionals.

Actualment i des de l’any 1942, només s’imparteix l’es
pecialització en estudis de mines a l’Escola Superior 
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Aquests són per a la 
ciutat i per al conjunt de la comarca uns estudis emble
màtics i clarament lligats amb una de les activitats eco
nòmiques més punteres del Bages.

Durant anys l’EPSEM ha estat capaç d’aconseguir inici
ar i renovar una càtedra amb l’empresa minera més im
portant de Catalunya com és Iberpotash; ha participat en 
projectes europeus; desenvolupat un projecte d’investiga
ció amb el govern central, així com signat multitud de 
convenis amb empreses i institucions públiques nacio
nals i internacionals. Alhora, ha esdevingut un punt de 
referència en relació a la mineria sostenible, amb tasques 
de cooperació arreu de l’Amèrica Llatina.

El fet que el Consell de Govern de la UPC dupliqui estu
dis en atribucions professionals mineres en l’especialit
zació en mines és, en temps de crisi en els que el Govern 
avisa d’una reducció de titulacions universitàries, una de
cisió clarament incomprensible.

Tal com s’ha manifestat des de l’EPSEM la duplicació 
suposa una clara amenaça a la continuïtat dels estudis de 
mines a la ciutat de Manresa per falta d’alumnes a curt, 
mig o llarg termini, ja que la immensa majoria d’estudi
ants optaran per cursar els estudis al campus de la ciutat 
de Barcelona.

A més, tal com han denunciat el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa la duplicació dels estu
dis és també un clar perjudici per a la ciutat i la comarca 
ja que representa un risc de descapitalització del territori.

La duplicació suposa a més un perjudici de la mateixa 
UPC a una escola vinculada i a la vegada suposa un be
nefici a una facultat d’una altra universitat (UB) amb la 
que es comparteixen els estudis. 

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: 

a) Establir un mapa clar de les titulacions universitàries 
arreu de Catalunya

b) Evitar la duplicitat de titulacions semblants dintre del 
nostre territori i en conseqüència a tallar els intents de 
duplicitat, com és el cas de la implantació a Barcelona 
d’estudis de mineria, tinguin en compte l’existència prè
via d’aquests estudis a Catalunya

c) Situar les titulacions en funció de les activitats geopo
lítiques de la nostra societat, com és el cas de situar els 
estudis de mineria on hi ha la màxima concentració d’ac
tivitats mineres.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la paralització 
de les obres del nou enllaç de l’autopista 
AP-7 a Girona afectades pel jaciment de Do-
meny
Tram. 250-01193/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

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 Cultura i 
Llengua.
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Exposició de motius

A la zona de Domeny (entre els municipis de Sant Grego
ri i Girona) s’està portant a terme una excavació arqueo
lògica d’un jaciment del paleolític. Els terrenys són pro
pietat d’Abertis, concessionària de l’AP7, i que en finança 
els treballs.

És un campament neandertal a l’aire lliure intacte, en po
sició primària (és a dir, no s’han mogut ni un mil·límetre 
del seu lloc des del paleolític Mitjà), un dels més antics 
d’Europa i el més antic de Catalunya. S’han recuperat 
unes 5.000 peces lítiques molt ben conservades, amb un 
tall viu gràcies als sediments d’origen volcànic que les 
han preservat.

Aquest jaciment ha estat visitat per Josep Manuel Rueda, 
Subdirector general del patrimoni arqueològic de Cata
lunya que ha corroborat l’excepcionalitat del jaciment i 
també d’Eudald Carbonell, director de l’Institut de Pale
ontologia Humana i Evolució Social.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat, a través del Ser
vei d’Arqueologia, va comunicar als arqueòlegs que tre
ballen al jaciment, que a la constructora que paga la ex
cavació se li havia acabat el pressupost i que per tant, 
donaven per acabada l’excavació. Aquest jaciment es tro
ba totalment afectat per la construcció d’un nou enllaç de 
l’autopista AP7.

Fins la setmana passada s’havia excavat un 5% de la su
perfície del jaciment, el 95% restant serà destruït per les 
excavadores.

L’excavació no es pot limitar a un simple seguiment de 
les màquines per part d’un arqueòleg. És imprescindible 
que l’excavació es faci en extensió i de forma manual, 
com s’estava fent, per tal de poder documentar l’estrati
grafia, la dispersió de les restes en l’espai, l’aparició d’es
tructures de combustió, de sosteniment o possibles fons 
de cabana. Al ser el jaciment més antic a l’aire lliure en 
posició primària, aquest tipus d’informació no té cap me
na de paral·lel en el nostre patrimoni i la seva destrucció 
seria irreparable.

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: 

1. Paralitzar de forma immediata les obres de construc
ció del nou enllaç de Girona de l’AP7 afectades per la 
troballa del jaciment de Domeny.

2. Continuar l’excavació fins que els arqueòlegs la donin 
per acabada.

3. Finançar els estudis posteriors, les datacions i la difu
sió de les dades científiques.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’aplicació de la Llei 39/2006, de la de-
pendència, el 2012
Tram. 250-01194/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benes
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius
Els Pressupostos Generals de l’Estat preveuen un 18% 
menys de recursos per a l’aplicació de la Llei de la De
pendència. L’Estat deixa a zero la partida per al «nivell 
acordat» que a Catalunya va reportar 48 milions d’euros 
l’any 2011.

D’altra banda, el Govern de l’Estat amb el suport de CiU 
ha aprovat al paralització de l’aplicació d’aquesta llei di
ferint en el temps l’entrada al sistema dels casos de de
pendència lleu.

El Govern de la Generalitat, ha d’explicar als ciutadans 
com afecta aquesta retallada a Catalunya i quins efectes 
tindrà sobre les persones depenents.

El Govern de l’Estat ha proposat també, a través del Pla 
de reformes contra el dèficit presentat a Brussel·les, la 
possibilitat d’ampliar el copagament, revisar la quantia 
dels ajuts econòmics que rebin els beneficiaris i l’endar
reriment de l’entrada de nous usuaris al sistema.

Des del Grup Socialista creiem que aquestes mesures po
den significar una verdadera paralització de la Llei.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir l’aplicació de la Llei de la Dependència du
rant l’any a 2012 a Catalunya en els termes que preveu 
la llei.

2. Reclamar al Govern de l’Estat els recursos necessaris 
per a l’aplicació de la Llei de la Dependència.

3. Presentar les mesures necessàries de caràcter legal per 
garantir l’aplicació de la Llei de la Dependència.

4. Comparèixer davant la Comissió de Benestar i Família 
per tal d’explicar com afecten realment a Catalunya les 
diferents mesures preses pel Govern de l’Estat i quines 
mesures aplicarà per ferhi front.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la zona de Gallecs inclosa en el Pla d’espais 
d’interès natural
Tram. 250-01195/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 64351 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Violant Mascaró 
i López, diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, 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 
Comissií de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
L’Espai d’Interès Natural de Gallecs és bàsicament una 
àrea agrícola en l’entorn més industrialitzat i urbanitzat 
del Vallès. Aquest fet esdevé clau alhora de preservar i 
difondre el patrimoni històric, cultural i mediambiental 
del que va representar el paisatge històric de la plana va
llesana. L’EIN Gallecs en l’actualitat esta format per es
pais agrícoles, boscos amb algunes masies i el nucli habi
tat de Santa Maria de Gallecs.

A principis del 70 l’estat espanyol a través del Ministe
ri de la Vivenda, va expropiar una zona agrícola d’unes 
1.500 Ha amb la finalitat de crear una nova ciutat d’uns 
130.000 habitants prevista a l’empara del Decret llei 
7/1970 d’actuacions urbanístiques urgents (ACTUR) 
i del Decret 3543/1970 de delimitació de l’ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs. Els municipis afectats per l’ac
tuació eren: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Santa 
Perpètua de Mogoda, Palausolità i Plegamans, Lliçà de 
Vall,Montcada i Reixac, i Polinyà.

Inicialment es van expropiar 1.741 ha de 244 finques 
agrícoles per desenvolupar aquest projecte, les quals 
s’han anat urbanitzant paulatinament mitjançant plans 
parcials (672 ha). Però el projecte no es va arribar a de
senvolupar en la seva totalitat. Això ha permès preservar 
744 ha i desenvolupar els instruments de protecció i de 
gestió que existeixen actualment.

Aquets fets va anar teixint una pressió popular per con
servar la zona agrícola, i per aquest motiu l’any 1977 es 
constitueix la Comissió per la defensa de Gallecs.

Al 1980, l’estat espanyol va transferir (mitjançant el Reial 
decret 1503/80, de 20 de juny) a la Generalitat de Catalu
nya les competències i el patrimoni del Institut Nacional 
d’Urbanització, en el qual s’incloïa els terrenys de Ga
llecs. Al mateix any la Generalitat creà INCASOL, a qui 
es van inscriure aquestes propietats. Per tant, es produeix 
un canvi en la propietat dels terrenys.

Al 1982 les adaptacions del planejament general del mu
nicipis a la nova situació de l’àmbit, va significar la clas
sificació del sòl com urbanitzable no programat en la 
majoria del seu àmbit, per tant, es reafirmava el seu po
tencial com a sòl residencial a desenvolupar.

No obstant això, cal tenir en compte que a partir d’aquest 
moment es varen anar produint un seguit de fets claus al
hora de protegir l’espai.

L’any 1987 per mitjà de l’Ordre del Conseller d’Agricul
tura Ramaderia i Pesca, de 6 de juliol de 1987, es van 
declarar d’utilitat pública les forest de Gallecs, fet que 
reconeixia l’interès de l’àmbit.

Una data important és l’any 1992 quan en el decret 
328/1992 s’aprovà el Pla d’Espais d’Interès Natural, 
PEIN, però l’àmbit de Gallecs quedava exclòs del pla. 
Aquest fet va generar un seguit d’accions populars i dels 
Ajuntaments afectats per posicionarse en contra de la no 
inclusió de l’àmbit.. Per aquesta raó, dins del Programa 
de Desenvolupament del PEIN, es va incloure una deter
minació específica d’iniciar la realització dels estudis i 
treballs necessaris per valorar la possible incorporació de 
Gallecs al Pla.

L’any 1997 es va aprovar el Pla Especial de regeneració 
del torrent del Caganell amb l’objectiu de traslladar i or
denar els horts que es situaven dins de la llera.

L’any 2000, els ajuntaments de Mollet i Parets del Va
llès van constituir el primer òrgan de gestió de Gallecs: 
el Consorci de l’Espai Rural de Gallecs amb l’objectiu 
d’iniciar la dinamització de les diferents activitats agrí
coles, forestals, d’us públic i d’educació ambiental. La se
va importància rau en ésser la llavor de l’actual Consorci 
que es va constituir al 2006.

L’any 2005 es va aprovar definitivament el Pla Director 
Urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs amb 
l’objectiu de garantir definitivament la protecció de l’es
pai lliure central de Gallecs que es qualificava de sistema 
general supramunicipal d’espais lliures públics.

El 29 d’abril de 2005, s’aprova definitivament del Pla di
rector urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs. El 
Pla, que afecta sis municipis i té una superfície de 1.471 
ha, qualifica com a sistema general d’espai lliure les 774 
ha que resten sense urbanitzar.

La data clau és el 16 de desembre de 2005, quan es va 
iniciar la tramitació de la modificació del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) per incloure Gallecs a la xarxa 
catalana d’espais naturals protegits.

El 22 de novembre de 2006 es va constituir l’actual Con
sorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, 
amb la finalitat de gestionar l’espai i garantirne les acti
vitats agrícoles i forestals, la conservació paisatgística i 
l’ús com a espai de lleure per a la ciutadania. El Consorci 
és membre de la Xarxa Europea de parcs naturals periur
bans FEDENATUR, també Eurosite, i la xarxa custòdia 
del Territori.

El Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Ga
llecs n’és l’òrgan gestor. Està integrat per la Generalitat de 
Catalunya, a través dels departaments de Territori i Sos
tenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Palausolità i Plegamans, Pa
rets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

A principis de l’any 2009 es va iniciar la redacció del Pla 
Especial de Gallecs, amb l’objectiu d’establir les condi
cions i mesures necessàries per a l’ordenació urbanística 
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dels usos del sòl i la regulació de les activitats de l’espai 
per tal de preservar, dinamitzar i fer compatibles els seus 
valors agrícoles, naturals, socials i paisatgístics, d’esta
blir les normes bàsiques per a la regulació específica del 
sòl, els usos i activitats i de les edificacions existents, i 
fixar els instruments de gestió de l’espai agrari.

El 20 d’octubre de 2009 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’es
pais d’interès natural (PEIN) (Decret 156/2009), motiva
da per la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai natural 
i amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més carac
terístics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al 
PEIN és de 698,91 hectàrees de les 1.090 Ha previstes en 
la proposta inicial. Cal tenir en compte el fet que només 
es van incloure els terrenys públics de la proposta d’in
clusió al PEIN del 2005, per contra el document incorpo
rà la possibilitat d’ampliar l’espai protegit

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

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

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a l’ampliació 
del PEIN de Gallecs per tal d’incloure en l’àmbit del 
PEIN les mil i escaig hectàrees que integrava la proposta 
inicial del PEIN de Gallecs del 2005.

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorpora
ció del PEIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000.

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a modificar els 
usos permesos al PEIN de Gallecs per tal de que sigui 
declarat com a refugi de fauna i és prohibeixi la captura 
de fringíl·lids i la pràctica de la falconeria en aquest àmbit 

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Vio
lant Mascaró i López, diputada del GP d’ERC; Anna Si
mó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’autorització 
per a construir el gasoducte Martorell-Fi-
gueres i sobre el cost econòmic d’aquesta 
infraestructura
Tram. 250-01196/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 

proposta de resolució següent sobre els efectes de la para
lització de la construcció del tram del gasoducte europeu 
entre Martorell i Figueres i la no continuació fins la con
nexió amb Barbairan, i les mesures a adoptar per la res
tauració ambiental dels terrenys afectats a les comarques 
del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política 
Energètica i Mines, depenent del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a l’empresa ENA
GAS SA l’autorització per a la construcció del Gasoduc
te MartorellFigueres. Aquest gasoducte forma part del 
projecte MidCat que té com a finalitat principal abastir 
de gas els països del centre d’Europa, a través de la con
nexió amb la xarxa gasística francesa.

La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractarse 
d’una infraestructura de transport i no de distribució, 
comporta per a la seva construcció l’ús de maquinaria 
pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 
metres d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant 
amb tota contundència camps de conreu, boscos, care
nes, rius i torrents.

Aquest sistema constructiu, i el traçat escollit, genera una 
gran afectació a múltiples espais naturals dels territoris 
pels que transcórrer a les Comarques del Baix Llobregat, 
Vallès Occidental i Vallès Oriental, molt d’ells d’elevats 
valors ambientals, ecològics i socials i alguns d’ells for
men part de la Xarxa Natura2000.

Ja iniciades les obres de construcció del Gasoducte, el 
passat mes de gener de 2012 va transcendir la decisió del 
govern francès de desestimar la construcció del tram del 
gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era 
el que donava continuïtat i sentit al tram MartorellFi
gueres, optant per interconnectar la xarxa francesa amb 
l’espanyola a través del gasoducte BiriatuLarrau, ja exis
tent.

El passat 13 de març, la directora general del Ministe
ri d’Indústria, Energia i Turisme donava resposta escri
ta a la petició feta sobre la situació del Gasoducte Mar
torellFigueres. En aquesta resposta oficial deixa palesa 
la no-continuïtat del gasoducte a partir d’Hostalric: En 
definitiva, en la actualidad solo se encuentra en ejecu-
ción el tramo Sur del Gasoducto «Martorell-Figueres», 
dado que, su tramo Norte, como el gasoducto «Martorell-
Frontera Francesa» se encuentran supeditados a la deci-
sión de acometer una nueva conexión internacional entre 
España y Francia, circunstancia que finalmente no se ha 
producido.

També s’ha conegut que el 16 de juliol de 2010 l’Europe-
an Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) 
–un grup consultiu independent de la Comissió Europea 
en les àrees d’electricitat i gas, format pels màxims re
presentats dels organismes reguladors competents dels 
estats membres– junt amb la Comisión Nacional de 
Energia (CNE) i la Comission de Regulation de l’Éner-
gie (CR), van fer pública la decisió, dins del procediment 
Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de 
la connexió IrúnBiriatu en el sentit EspañaFrança i al 
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mateix temps no validar el desenvolupament del projecte 
MidCat («La capacidad solicitada por los comercializa-
dores en el proceso no fue suficiente para validar el de-
sarrollo del proyecto MidCat»).

Es constata, doncs, que la Direcció General de Política 
Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, va autoritzar a l’empresa ENAGAS SA la cons
trucció del Gasoducte MartorellFigueres, com a tram 
espanyol del projecte MidCat, sense l’existència dels ne-
cessaris acords dels organismes internacionals que do-
nessin la garantia d’interconnexió amb França, i un cop 
l’estat francès ja havia desestimat el projecte.

Això ja comportat la paralització de les obres d’instal
lació del gasoducte, a l’alçada dels municipis de Santa 
Maria i Sant Esteve de Palautordera i de Sant Celoni, 
amb l’abandonament de grans tubs a l’aire lliure, sense 
col·locar, i amb una enorme franja de boscos i sòls agraris 
oberts en una gran franja, totalment malmesos.

El Gasoducte MartorellFigueres no servirà doncs per a 
la principal finalitat per a la qual s’està construint: abas
tir de gas els països del centre d’Europa, a través de la 
connexió amb la xarxa gasísta francesa.

En conseqüència, el tram MartorellFigueres està mancat 
de tota justificació i encara menys justificació té l’enorme 
afectació que està ocasionant als diferents espais naturals 
del Vallès pels quals travessa. La capacitat del gasoducte, 
els requeriments tècnics i de seguretat i el sistema cons
tructiu emprat estan sobredimensionats i no es correspon 
als subministraments que ha de possibilitar, en el cas que 
fos destinat a millorar l’abastiment a les comarques bar
celonines i gironines.

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

Proposta de resolució

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

1. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
Enagas a donar explicacions públiques del perquè va au
toritzar la construcció del Gasoducte MartorellFigueres 
sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb 
França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del 
major impacte ambiental, si el seu destí acaba sent en un 
futur únicament el possible subministrament de gas a les 
comarques gironines i barcelonines.

2. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
Enagas perquè en el termini màxim d’un mes constituei
xi una comissió mixta de seguiment integrada per la re
presentació del Ministeri d’Indústria, Enagas, Generali
tat de Catalunya, ajuntaments afectats, i representants de 
les entitats més importants que treballen per la protecció 
del medi ambient del Baix Llobregat, Vallès Oriental i 
Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició 
física, vegetal i paisatgística del territori afectat, avaluant 
la possibilitat d’aprofitar part del recorregut ja existent 
per la formació d’una via verda.

3. Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
Enagas perquè el cost d’aquest gasoducte no recaigui so

bre els pressupostos públics ni sobre els usuaris d’aquest 
recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de 
l’aprovació d’un projecte interestatal que no disposa dels 
acords necessaris per la seva construcció.

4. A exercir, com a govern de Catalunya, totes les seves 
competències en matèria d’ordenació territorial i urba
nística, polítiques ambientals i de medi natural, en rela
ció a la forma en que s’han executat i aturat les obres 
gasoducte per garantir la restauració ambiental i paisat
gística dels terrenys afectats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del 75% del salari mínim interprofessional 
als centres especials de treball i sobre la 
continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-01197/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di
putada, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La reducció en polítiques actives d’ocupació del Govern 
estatal prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2012 i l’anunci del Servei d’Ocupació de Catalu
nya que aquest 2012 no sortirà cap convocatòria de pro
grames de foment de l’ocupació estan portant als centres 
especials de treball i als serveis d’inserció laboral de per
sones amb discapacitat a un situació extrema que com
portarà la fallida d’entitats, nous acomiadaments i la de
satenció de les persones usuàries.

Si aquestes retallades s’acaben de confirmar, segons 
dades de la Taula del Tercer Sector, tindran un impac
te gravíssim: 34.124 persones usuàries quedaran desate
ses, 11.897 persones usuàries deixaran de ser inserits al 
mercat de treball, 2.510 treballadors amb discapacitat i/o 
trastorn mental de centres especials de treball seran aco
miadats, 900 professionals de les entitats socials seran 
acomiadats i 22 entitats faran fallida o es veuran aboca
des a tancar.
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Les entitats representatives de les persones amb discapa
citat intel·lectual i el trastorn mental, DINCAT i AMM
FEINA, denuncien que la partida destinada a la inser
ció laboral a Catalunya s’ha reduït un 56% respecte l’any 
2011, que s’elimina la discriminació positiva cap a les 
persones amb especial dificultat d’inserció i que no es ga
ranteix el finançament del 50% de l’SMI als CETs. Tam
bé perillen les entitats que ofereixen treball amb suport.

Aquesta situació incompleix diversos acords del Par
lament de Catalunya sobre la matèria, el darrer l’acord 
pressupostari entre Convergència i Unió i el Partit Po
pular on es garantia el 75% de l’SMI per als CETs sense 
ànim de lucre així com una moció presentada pel Partit 
Popular i aprovada per unanimitat en el mateix sentit.

Pel que fa a les entitats representatives de les persones 
amb discapacitat física, la Federació ECOM ja ha anun
ciat el tancament dels serveis d’integració laboral de per
sones amb discapacitat que en un moment com l’actual, 
en què aquests serveis tenen més sentit de mai.

Atenent a les greus conseqüències que aquestes retalla
des ocasionaran als serveis laborals d’atenció a persones 
amb discapacitat, no només des de l’òptica de la inserció 
laboral, sinó també des del punt de vista de la salut i la 
inserció social.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiu el compromís adquirit pel Parlament de Ca
talunya de garantir el 75% de l’SMI per als CET sense 
ànim de lucre que atenen persones amb discapacitat d’es
pecial dificultat atès que forma part de l’acord entre CiU, 
PP i el Govern Català als pressupostos i va ser assumit, 
per part dels grups parlamentaris en una moció presenta
da pel Partit popular.

b) Garantir a través d’una partida extraordinària amb 
càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per l’any 2012 que garanteixi també la continuïtat dels 
serveis d’integració laboral de persones amb discapaci
tat.

c) Exigir al Govern de l’Estat que en els pressupostos 
generals on deixa sense recursos ajuntaments, entitats 
supramunicipals, entitats del Tercer Sector, entitats de 
suport laboral a discapacitats, que modifiqui els pressu
postos i faci arribar la partida necessària per poder rea
litzar les polítiques actives d’ocupació que Catalunya ne
cessita.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICVEUiA; Laura 
Massana Mas; diputada GP ICVEUiA; Jordi Miralles 
Conte, diputat del GP d’ICVEUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte IntegrARTE i la continuïtat del 
suport al Centre d’Atenció Integral al Disca-
pacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09

Presentació
Anna Figueras i Ibáñez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista, Marisa 
xandri i Pujol, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Alternativa, Carme Capdevila 
i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Ma del Carmen 
de Rivera Pla, del Subgrup Parlamentari 
Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 64363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, portaveu a la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Anna Figueras 
i Ibáñez, portaveu a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Eva Granados Galiano, portaveu a la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració del Grup Parlamentari 
Socialista, Rafael López Rueda, portaveu a la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Marisa Xandri Pu
jol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, portaveu a la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, Ma del Carmen de Rivera Pla, portaveu a la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Famí
lia i Immigració.

Exposició de motius

L’Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i Sensori
als de Montcada i Reixac (d’ara endavant, ADIMIR) és 
una entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 2000, 
treballa per la defensa i la integració de les persones 
amb discapacitat física, psíquica i sensorial. Actualment, 
ADIMIR disposa d’un Centre d’Atenció Integral per a la 
Discapacitat (el CAID Montcada) que desenvolupa la se
va tasca des del setembre del 2009 i que atén disset usu
aris i usuàries i les seves famílies en diferents nivells. El 
seu objectiu principal és construir un model obert que 
incideixi en la integració social, escolar i laboral de les 
persones amb discapacitat i que promogui la seva auto
nomia personal. El CAID Montcada es troba, en aquests 
moments, plenament consolidat i resulta absolutament 
necessari garantir el suport de les administracions i, es
pecialment, el del Govern de la Generalitat de Catalunya.



21 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 318

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 53

A partir de la seva primera compareixença a la Comis
sió de Benestar i Immigració del Parlament, substancia
da el 16 de juny del 2009, ADIMIR ha anat consolidant 
un marc de relacions estable amb el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania (actualment, de Benestar Social i Fa
mília) que ha permès un reconeixement a la seva tasca i un 
suport als projectes impulsats per l’entitat. D’entre aquests 
s’hi compta el projecte respir integrARTE, una iniciativa 
pilot a Catalunya per tal de facilitar que el CAID Mont
cada atengui de forma continuada durant unes hores a la 
setmana als infants i joves als diferents àmbits en els quals 
es desenvolupen les seves activitats quotidianes i que per
met, d’aquesta forma, que la persona cuidadora o les famí
lies tinguin estones de respir que evitin una sobrecàrrega 
en la seva tasca diària. El projecte integrARTE està disse
nyat i coordinat pel CAID Montcada amb característiques 
inclusives, formatives i territorials, consolidant l’atenció 
integral que es presta en aquest centre, amb els agents i 
les entitats que intervenen en el territori, entorn natural de 
tots els seus beneficiaris. Aquest projecte ha estat un èxit 
en contextos de lleure, i també és exportable a altres con
textos, com ara l’educatiu.

El projecte integrARTE té garantit el suport econòmic 
fins el maig d’aquest any; però, atesa la seva repercussió 
social i el seu caire pioner, resulta necessari garantirlo 
per al futur a través del manteniment de l’aportació eco
nòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

1. Garantir la continuïtat, tal com el Govern té previst, 
del projecte integrARTE a través dels recursos econò
mics suficients, ja sigui de forma directa o indirecta.

2. Continuar mantenint el suport per a la gestió del Cen
tre d’Atenció Integral de Montcada i Reixac CAID Mont
cada.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Anna Figueras i Ibáñez, portaveu a la CBFI del GP de 
CiU; Eva Granados Galiano, portaveu a la CBFI del 
GP SOC; Marisa Xandri i Pujol, diputada del GP del 
PPC; Laura Massana Mas, portaveu a la CBFI GP ICV
EUiA; Carme Capdevila i Palau, portaveu a la CBFI del 
GP d’ERC; Ma del Carmen de Rivera Pla, portaveu a la 
CBFI del SP C’s

Proposta de resolució sobre el Pla de pre-
venció i atenció de zones d’actuació prefe-
rent
Tram. 250-01199/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 64400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

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 Benestar, Família i Im
migració.

Exposició de motius

El Departament de Benestar i Família va anunciar durant 
el mes de gener de l’any 2011, que dissenyaria un progra
ma específic de prevenció i atenció a infants i adolescents 
en risc d’exclusió social.

Aquest programa es desenvoluparia en aquells municipis 
o barris on es detectes una gran concentració de situaci
ons de desigualtat, en l’àmbit econòmic,escolar, cultural i 
altres indicadors de risc dels infants i adolescents.

L’objectiu del pla de prevenció i atenció hauria de perme
tre detectar qualsevol problemàtica de forma més eficaç 
i el resultat de la intervenció es podria valorar més ràpi
dament.

La voluntat del Departament un cop identificades aques
tes zones de risc, i que rebrien el nom de Zones d’Actu
ació Preferent, permetrien fer un treball específic per la 
igualtat d’oportunitats i combatre la pobresa que afecta 
als infants i adolescents.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Benestar, Família i Immigració a que aprovi en el termi
ni màxim d’un mes el Pla de prevenció i atenció de Zones 
d’Actuació Preferent.

2. El Parlament de Catalunya sol·licita al Departament de 
Benestar, Família i Immigració Que adjunti amb la pre
sentació del Pla de Zones d’actuació Preferent el calen
dari de la seva aplicació i la seva corresponent memòria 
econòmica 

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
la taxa associada a l’expedició de receptes 
de fàrmacs en el sistema públic
Tram. 250-01200/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat 24 d’abril el Govern de l’Estat va aprovar el 
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures ur
gents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut. Aquest canvi normatiu comporta, entre d’altres 
mesures, l’increment de l’aportació dels ciutadans en el 
pagament dels fàrmacs.

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 eliminar la nova taxa associada a l’expedició de 
receptes de fàrmacs al sistema públic (coneguda com a 
«Euro per Recepta»).

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la protesta al 
Govern de l’Estat pel tractament rebut pel 
Síndic de Greuges en la visita al centre d’in-
ternament d’estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona el 17 d’abril de 2012
Tram. 250-01201/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 64490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i Tru
eta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca
talana per la Independència, d’acord amb el que establei
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si

gui substanciada davant la Comissió del Síndic de Greu
ges.

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a fer arribar al Govern es
panyol la seva protesta pel tractament a què va ser ex
posat l’Honorable Síndic de Greuges de Catalunya, i el 
seu equip, en la seva visita al Centre d’Internament d’Es
trangers de la Zona Franca de Barcelona el passat dia 17 
d’abril.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la difusió de les 
varietats dialectals del català en els mitjans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i sobre la subtitulació i el doblatge 
de les locucions
Tram. 250-01202/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 64491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, i 
Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Parlamen
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució se
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius
L’article 22.3 de la Llei de la Corporació de Mitjans Audi
ovisuals estableix que «la llengua institucional per a pres
tar el servei públic de comunicació audiovisual de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals és el català.»

Estableix el punt 4.3 del Llibre d’Estil de la CCMA que 
«El català és la llengua d’ús dels nostres mitjans». El ma
teix punt s’estableix que «en aquesta llengua es difonen 
els continguts, siguin de producció pròpia o no.»

L’esmentat Llibre d’Estil de la CCMA estableix el punt 
4.2.1 «el compromís de contribuir a normalitzar l’ús de 
la llengua catalana, consolidarne l’estàndard oral i escrit 
i difondre un model lingüístic de qualitat que reflecteixi 
les diverses varietats de la llengua i que utilitzi els regis
tres adequats a cadascuna de les necessitats comunicati
ves dels diversos mitjans.»

Per a donar compliment als articles esmentats i en com
pliment de la funció de la CCMA de difusió de la llengua 
catalana i de la seva diversitat, el Subgrup Parlamentari 
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de Solidaritat Catalana per la Independència presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a: 

1. Fomentar la difusió de les diverses varietats de la llen
gua catalana en els mitjans de la CCMA.

2. En cap cas subtitular o doblar les locucions de perso
nes que parlin en llengua catalana, independentment de 
la seva varietat.

3. Subtitular o doblar sempre les locucions de persones 
que no parlin en llengua catalana.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Tractat sobre el comerç d’armes de la prohi-
bició de transferir armes si hi ha risc de vio-
lació dels drets humans
Tram. 250-01203/09

Presentació
Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència 
Reg. 64495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Elisabeth Abad i Giralt, portaveu a la Comissió de Co
operació i Solidaritat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, Núria Segú Ferré, portaveu a la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat del Grup Parlamentari Socia
lista, Rafael Luna Vivas, portaveu a la Comissió de Coo
peració i Solidaritat del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, Joan Boada Masoliver, portaveu a la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, portaveu a la Co
missió de Cooperació i Solidaritat del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons López i 
Tena, portaveu a la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci
ada davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

Des del 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats amb al
menys 250.000 morts cada any i es calcula també que 
anualment es cometen uns 300.000 homicidis en conflic
tes no armats.

L’absència de normes internacionals en les transferènci
es d’armes convencionals és un factor que contribueix a 
l’increment dels conflictes, el desplaçament de persones, 
la delinqüència organitzada i el terrorisme, tot menysca
bant la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el 
desenvolupament econòmic i social sostenible.

Més del 60% de les violacions de drets humans docu
mentades per Amnistia Internacional en una dècada es 
van utilitzar armes petites i lleugeres.

El fet que nens i nenes soldat participin de forma activa 
en conflictes de la mà de forces governamentals o grups 
armats no estatals a 19 països des del 2004 és extrema
dament preocupant.

La destrucció d’infraestructura socioeconòmica i de 
mercats, la corrupció i el desviament de fons públics es
tan relacionats amb el comerç no regulat d’armes con
vencionals i la seva desviació al mercat il·lícit i per tant 
neguen l’accés a les persones empobrides a l’assistència 
mèdica, l’aigua, els aliments, l’habitatge i l’educació.

Acollim amb satisfacció el fet que al 2009, la comuni
tat internacional va acordar iniciar les negociacions per 
crear un tractat que regulés de forma efectiva el comerç 
internacional d’armes per tal de fer front als problemes 
que se’n deriven.

La Resolució 64/48 de l’Assemblea General de les Naci
ons Unides demanava als estats membres l’establiment 
d’un tractat «ferm i sòlid» per crear un instrument «efi
caç» que contingués les normes internacionals comunes 
més elevades possibles per a la importació, l’exportació i 
la transferència internacional d’armes convencionals.

El Parlament de Catalunya té una llarga tradició de pro
moció i implicació activa en iniciatives a favor de la pau 
i el desarmament.

Tenint en compte que el juliol del 2012 se celebrarà una 
conferència de negociació sobre un Tractat sobre el co
merç d’armes (TCA), els diputats sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gesti
ons oportunes davant el Govern de l’Estat perquè 

1) Utilitzi tots els mitjans a la seva disposició per tal que 
el Tractat sobre el comerç d’armes inclogui: 

a) Una «Regla d’Or» del Dret Internacional dels Drets 
Humans i el Dret Internacional Humanitari que prohibei
xi l’autorització de transferències quan existeixi un risc 
substancial de que les armes objecte de la transferència 
s’utilitzaran per cometre, o facilitar que es cometin, vio
lacions greus del Dret Internacional dels Drets Humans i 
el Dret Internacional Humanitari.

b) Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre 
totes les armes, municions, armament i materials conne
xos i sobre totes les transferències.
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c) Una regulació sòlida en els sistemes de concessió de 
llicències, transparència i presentació d’informes 

2) Faci una crida especial als països membres perma
nents del Consell de Seguretat de l’ONU i també als 
membres de la Unió Europea perquè utilitzin la seva in
fluència per garantir que el TCA inclogui els elements 
esmentats en el punt 1.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Elisabeth Abad i Giralt, portaveu a la CCS del GP de 
CiU; Núria Segú Ferré, portaveu a la CCS del GP SOC; 
Rafael Luna Vivas, portaveu a la CCS del GP del PPC; 
Joan Boada Masoliver, portaveu a la CCS GP ICV
EUiA; Pere Aragonès i Garcia, portaveu a la CCS del 
GP d’ERC; Alfons López i Tena, portaveu a la CCS  
del SP de SI 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65134).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 18.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 17.05.2012.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
contra l’atur
Tram. 300-00164/09

Presentació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65330 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par

lament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 23 i 23 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de polí
tiques contra l’atur?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit d’in-
versions i els incompliments del Govern de l. 
Estat en matèria d’infraestructures
Tram. 300-00165/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65332 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de maig 
de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el dèficit d’in
versions i els incompliments de l’Estat en matèria d’in
fraestructures?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la centrifuga-
ció de part del deute del Govern de l’Estat 
cap a les comunitats autònomes
Tram. 300-00166/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65333 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de maig 
de 2012.
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– Quin és el capteniment del Govern sobre la centrifu
gació de part del deute de l’Estat cap a les comunitats 
autònomes?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00167/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65338 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

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 23 i 24 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern respecte la situació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el futur del mo-
del sanitari
Tram. 300-00168/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65339 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

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 23 i 24 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern respecte el futur del 
model sanitari a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la previsió 
d’actuació en matèria d’incendis
Tram. 300-00169/09

Presentació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65341 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 
i 24 de maig de 2012.

– Quina és la previsió d’actuació del Govern en matèria 
d’incendis?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre el nou pla de 
mesures
Tram. 300-00170/09

Presentació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65349 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Al
ternativa, d’acord amb el que 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 23 i 24 de maig de 2012.

– Sobre el nou pla de mesures aprovat pel Govern

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA
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Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures de transport
Tram. 300-00171/09

Presentació
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 65354 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.05.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamen
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par
lament, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 23 i 24 de maig de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les infraes
tructures de transport a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució de la Presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de Julio 
Añoveros Trias de Bes a la condició de mem-
bre del Consell de Garanties Estatutàries

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 9 de maig de 2012, Julio 
Añoveros Trias de Bes ha renunciat a la condició de 
membre del Consell de Garanties Estatutàries, càrrec per 
al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària 
tinguda el 15 de juliol de 2009, d’acord amb el que dis
posen l’article 77 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 
l’article 3 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell 
de Garanties Estatutàries.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 65200 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 17.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern, a 
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per donar compte del compli
ment de la Resolució 247/IX (número de tramitació 290
00236/09) sobre la presentació d’un projecte de nou codi 
d’ètica policial, el control de compliment de la qual corres
pon a la Comissió d’Interior, per un període de vuit dies.

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Barcelona, 16 de maig de 2012
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Vicepresidenta del Govern (reg. 65200).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 17.05.2012.

Control del compliment de la Resolució 362/
IX, sobre la certificació forestal de les sure-
des i sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 290-00350/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 64284 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000350/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 362/IX, 
sobre la certificació forestal de les suredes i sobre els 
ajuts a l’activitat surera.

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 362/IX, sobre la certificació 
forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera 
(núm. tram. 29000350/09), us informo del següent: 

Durant el període 20012011 el Centre de la Propie
tat Forestal ha certificat ajuts per valor 1.606.867 eu
ros per a l’espelegrinatge de suro en 5.160 ha de surera 
i 607.991 euros per a la lleva de suro de qualitat reduïda 
en 1.359,27 ha.

D’altra banda durant aquest mateix període en suport de 
la gestió de les masses forestals d’alzina surera s’han cer
tificat ajuts per valor de 679.118 euros per al ratllat del su
ro en 3.387 ha i 1,5 MEUR per al tractament fitosanitari 
de 7.284 ha.

Està previst que aquestes actuacions continuïn essent 
subvencionades a la convocatòria d’ajuts a la gestió fo
restal sostenible en finques privades per a 2012. Aquesta 
convocatòria d’ajuts es resoldrà per concurrència compe
titiva i un dels criteris puntuables serà el fet que la super
fície forestal estigui adscrita a un sistema de certificació 
forestal.

Consultada PEFC Catalunya a data d’avui com a entitat 
hi ha certificada a Catalunya una superfície de suro de 
8.727 ha i dues empreses certificades de suro són: 

– Corcho del País, S.A. (Empresa de Cadena de Custò
dia). Principal empresa de primera transformació pro
ductora de taps a Catalunya

– Forestal Empordà, S.L. (Empresa Explotadora)

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 363/
IX, sobre la inclusió de l’Institut Català del 
Suro en el grup de treball encarregat d’ela-
borar la normativa europea sobre el vi eco-
lògic i sobre la incorporació del tap de suro 
com a tipus de tap preferent
Tram. 290-00351/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 64285 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000351/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 363/IX, 
sobre la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup 
de treball encarregat d’elaborar la normativa europea so
bre el vi ecològic i sobre la incorporació del tap de suro 
com a tipus de tap preferent.

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 363/IX, sobre la inclusió de 
l’Institut Català del Suro en el grup de treball encarregat 
d’elaborar la normativa europea sobre el vi ecològic i so
bre la incorporació del tap de suro com a tipus de tap pre
ferent (núm. tram. 29000351/09), us informo del següent: 

La normativa europea relativa al vi ecològic es conté en 
el Reglament d’execució (UE) núm. 203/2012 de la Co
missió de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament 
(CE) núm. 834/2007 del Consell, en allò que fa referèn
cia a les disposicions d’aplicació relatives al vi ecològic.

Aquest Reglament 203/2012, publicat al DOUE del pas
sat 9 de març de 2012, és en part conseqüència dels tre
balls desenvolupats per un grup de treball constituït l’any 
2007 i que va redactar com a conclusió final del seu tre
ball el document anomenat Organic viticulture and wine
making: development of environment and consumer fri
endly technologies for organic wine quality improvement 
and scientifically based legislative framework.

En aquest document no es fa referència al tipus de tap 
que ha d’utilitzarse en les ampolles que continguin vi 
ecològic, la qual cosa no és impediment per a que aques
ta qüestió es posi en consideració en el grup de treball 
existent actualment de seguiment de la normativa, en el 
qual hi participa el Ministeri d’Agricultura, Alimenta
ció i Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya mit
jançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (Responsable de Producció 
Agrària Ecològica).
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Per la cronologia exposada, la possible participació de 
l’Institut Català del Suro s’hauria de plantejar en els ter
mes de la seva inclusió o participació indirecta mitjan
çant l’administració esmentada en el paràgraf anterior.

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 364/
IX, sobre l’adopció de mesures per a evitar 
la pesca al golf de Sant Jordi de barques 
d’encerclament provinents d’altres zones i 
sobre les inspeccions de captures il·legals
Tram. 290-00352/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 64286 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000352/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 364/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de 
Sant Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres 
zones i sobre les inspeccions de captures il·legals.

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 364/IX, sobre l’adopció 
de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de 
barques d’encerclament provinents d’altres zones i so
bre les inspeccions de captures il·legals (núm. tram. 290
00352/09), us informo del següent: 

A Catalunya no disposàvem de normativa pròpia d’encer
clament, que és la modalitat que s’infringeix en la pràc
tica amb l’art clar, ja que les embarcacions que s’hi dedi
quen pertanyen al cens d’aquesta modalitat. En el passat, 
expedients sancionadors oberts a Terres de l’Ebre per in
fraccions comeses en aigües interiors han estat arxivats 
quan el denunciat ha al·legat que la Generalitat de Cata
lunya no disposava de normativa pròpia d’encerclament.

A data d’avui aquesta situació s’ha clarificat. Segons in
forme de l’Assessoria Jurídica del DAAM de febrer de 
2011, la normativa del Govern Central que regula l’acti
vitat per a aigües exteriors pot ser aplicada amb caràcter 
supletori en les aigües interiors (per dins de la línia de 
base). D’acord amb aquest informe es poden sancionar 
en aigües interiors aquelles conductes més habituals dels 
Arts clars com són la pesca d’espècies no autoritzades 
segons l’època de l’any o la pesca en fons inferiors als 
reglamentaris.

Abans de l’informe, des de la Inspecció de pesca i dels 
afers marítims quedava com a última opció les denúnci
es per incompliment de l’horari de sortida de port i per 
manca de notificació de trànsit entre ports operatius.

A partir d’ara i gràcies a aquesta interpretació jurídica, la 
Inspecció de pesca i dels afers marítims pot perseguir la 
pesca en fons il·legal dins les aigües interiors i la pesca i la 
comercialització d’espècies prohibides segons l’època de 
l’any. També incideix de manera important al llarg de to
ta la cadena comercial d’aquests productes en les llotges, 
el transport per les vies públiques, els mercats a l’engròs, 
detallista i en la restauració, per evitar que les captures 
il·legals generin guanys il·lícits als pescadors infractors i 
arribin sense les garanties degudes al consumidor final.

Des de la Inspecció de pesca i dels afers marítims del 
DAAM, hem organitzat diversos operatius de control per 
descobrir aquestes embarcacions quan infringeixen la 
normativa tals com: controls dels desembarcaments als 
ports, actuacions nocturnes amb seguiment de les em
barcacions sospitoses, sortides nocturnes a mar a bord 
de patrulleres oficials o vaixells camuflats per intentar 
sorprendre in fraganti les embarcacions que reincideixen 
en la infracció. Els nostres mitjans de control i els de la 
Guàrdia Civil estan sotmesos a fortes mesures de contra
vigilància per alguns informadors que resten eficàcia a 
les nostres actuacions.

A més, s’han començat a tramitar denúncies en aigües 
interiors per pescar al cèrcol en fons il·legal a través de 
les actes esteses des del Centro de Seguimiento Pesquero 
(CSP), de la Subddirección General de Control y Vigilan
cia Pesquero del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente a Madrid, després d’estudiar la ruta i 
les activitats pesqueres enregistrades en les Caixes Blaves 
de les embarcacions d’encerclament multireincidents.

Les activitats de control estan desglossades en vigilànci
es, inspeccions i denúncies. A més dels controls especí
fics sobre la flota de cèrcol, efectuats per mar i terra, ai
xí com els seguiments a través del CSP, s’han organitzat 
també controls generals en les llotges pesqueres i els re
cintes portuaris, abans i després de la primera venda dels 
productes pesquers i en la fase de transport, després que 
hagin sortit els vehicles del port, per evitar el desembar
cament i la comercialització de les captures prohibides 
segons l’època de l’any. En tots aquests controls generals 
s’aprofita també per controlar que les partides de produc
tes pesquers capturades per les diferents modalitats pes
queres vagin acompanyades del document de transport o 
de les etiquetes i de la nota de primera venda correspo
nents. Als diferents consignataris del Mercat Central de 
Barcelona i en les peixateries també es fan controls per 
evitar que es comercialitzin espècies pesqueres vedades 
o prohibides segons l’època de l’any, a través de la revisió 
dels documents de traçabilitat.

D’aquesta manera, quan una modalitat pesquera, com 
per exemple el cèrcol, té una espècie vedada, es comple
menten els controls específics que es fan per mar i terra 
sobre la modalitat en qüestió, amb d’altres controls de ti
pus més general que es fan en les fases del transport i al 
llarg de tora la cadena comercial per evitar que les cap
tures il·legals generin guanys il·lícits entre els pescadors 
infractors.

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimentació i Medi Natural
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Control del compliment de la Resolució 365/
IX, sobre les mesures per a la protecció del 
llentiscle
Tram. 290-00353/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 64287 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 15.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 29000353/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 365/IX, 
sobre les mesures per a la protecció del llentiscle.

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 365/IX, sobre les mesures per 
a la protecció del llentiscle (núm. tram. 29000353/09), 
us informo del següent: 

El llentiscle, tot i que no existeixen dades oficials de les 
quantitats recollides, és un producte destinat majoritàri
ament a l’exportació i darrerament ha augmentat per a 
aquest tipus d’aprofitament. La recol·lecció s’ha anat des
plaçant amb el temps al llarg de la zona de distribució de 
l’espècie: s’han registrat aprofitaments des de l’Empordà 
(puntuals), al Maresme, Garraf, Baix Llobregat, Vallès 
Occidental, Baix Penedès, Tarragonès i Terres de l’Ebre.

Per part del DAAM s’ha iniciat la redacció d’un text re
fós de regulació de l’aprofitament de productes secunda
ris de les superfícies forestals on s’ha inclòs el llentiscle.

Pel que fa als aspectes de tipus administratiu, caldrà co
municació prèvia per a la recollida del llentiscle.

Les persones titulars de terrenys forestals així com els 
recol·lectors que hagin estat autoritzats per la titularitat 
de la propietat de forma específica, han de comunicar 
prèviament l’activitat de recollida de parts aèries d’in
dividus de llentiscle als Serveis Territorials del departa
ment competent en matèria de medi natural, o al Centre 
de la Propietat Forestal.

S’ha de comunicar al departament competent en matè
ria de medi natural i al Centre de la Propietat Forestal, si 
s’escau, la finalització dels treballs i el volum total extret.

Quant a les condicions tècniques per a la recollida, s’hau
rà de fer preferentment en zones arbrades, i sempre que 
la suma de la fracció cabuda coberta arbrada i arbustiva 
sigui superior al 70 %.

D’entre altres condicions tècniques cal destacar: 

– L’extracció de branques i fulles no pot superar el 50% 
del volum total de la part aèria verda de l’individu. Els 
talls s’han de fer nets, sense esquinçaments, i seguint la 
forma original de l’exemplar.

– L’acció de recollida no pot superar el 50% del nombre 
d’exemplars en la zona on es desenvolupi l’activitat.

– La periodicitat mínima per a la realització d’aquest 
aprofitament serà, per una mateixa zona, de tres anys.

– L’època de recol·lecció serà la compresa entre l’octubre 
i l’abril de l’any següent.

Les condicions tècniques descrites en els apartats anteri
or es podran modificar si es justifica dins d’un instrument 
d’ordenació forestal o d’altres plans o projectes adreçats a 
la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals, apro
vats pel Departament competent en matèria de medi na
tural.

Pel que fa a la vigilància, es fan les habituals tasques 
d’inspecció, investigació col·laboració en la gestió i infor
mació dels recursos naturals. Aquestes tasques es fan a 
traves del cos d’agents rurals.

Per últim, quan es disposi d’un text de redactat més avan
çat de regulació de l’aprofitament de productes secunda
ris es farà arribar al sector.

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 91/IX, 
sobre les infraestructures d’aigua i saneja-
ment
Tram. 390-00091/09

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 15.05.2012

Control del compliment de la Moció 92/IX, 
sobre les relacions financeres amb el Go-
vern de l’Estat
Tram. 390-00092/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012
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Control del compliment de la Moció 93/IX, 
sobre les polítiques per a la commemoració 
del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 390-00093/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012

Control del compliment de la Moció 94/IX, 
sobre la situació de la funció pública
Tram. 390-00094/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012

Control del compliment de la Moció 95/IX, 
sobre la transparència en l’ús dels recursos 
públics
Tram. 390-00095/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 15.05.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla de l’ener-
gia i del canvi climàtic 2012-2020
Tram. 354-00194/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 62523).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 10.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre els treballs 
que ha fet per al seu departament l’empresa 
Randstad
Tram. 354-00195/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62524).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 10.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla de l’ener-
gia i del canvi climàtic 2012-2020
Tram. 354-00197/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62864).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 10.05.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Dincat davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè donin a 
conèixer les activitats de la federació, les 
prioritats de la junta i la situació de les per-
sones amb discapacitat
Tram. 356-00630/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Estratègia i Coordinació del Departament 
de Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el desenvolupament del Pla 
d’acció enfront del VIH/sida 2010-2013 i so-
bre el suport a les organitzacions no gover-
namentals especialitzades en VIH/sida
Tram. 356-00660/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parla
mentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jo
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62862).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 10.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Salut Pública davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre el desen-
volupament del Pla d’acció enfront del VIH/
sida 2010-2013 i sobre el suport a les orga-
nitzacions no governamentals especialitza-
des en VIH/sida
Tram. 356-00661/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parla
mentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jo
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62862).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 10.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Gimé-
nez, director del Programa per a la prevenció 
i assistència de la sida, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre el desenvolu-
pament del Pla d’acció enfront del VIH/sida 
2010-2013 i sobre el suport a les organitza-
cions no governamentals especialitzades en 
VIH/sida
Tram. 356-00662/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parla
mentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jo
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia

tiva per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62862).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 10.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè 1r de Desembre - Pla-
taforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el desenvolupament del Pla d’acció 
enfront del VIH/sida 2010-2013 i sobre el su-
port a les organitzacions no governamentals 
especialitzades en VIH/sida
Tram. 356-00663/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parla
mentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jo
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62862).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 10.05.2012.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui el projec-
te «Catalan Projects to the World: Programa 
d’internacionalització per a les empreses 
catalanes dels àmbits de teritori i sostenibi-
litat»
Tram. 356-00689/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parla
mentari Socialista (reg. 64470).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui les conse-
qüències en la política industrial i en el Pla 
d’actuacions industrials i empresarials de la 
Generalitat 2012-2014 de la reducció de les 
transferències dels pressupostos generals 
de l’Estat per al 2012
Tram. 356-00690/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parla
mentari Socialista (reg. 64471).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Cárdenas, delegat de l’Associació per a la 
Defensa del Menor, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti l’Associació i les seves propostes
Tram. 356-00692/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64855).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa
mília i Immigració, sessió del 16.05.2012.

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

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei d’enjudiciament cri-
minal
Tram. 353-00238/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPCC 314).
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tri-
bunals de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00239/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPCC 314).

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00240/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPCC 314).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00283/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00284/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença de Carme Forcadell, mem-
bre del Secretariat de l’Assemblea Nacional 
Catalana, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00285/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis per la Independència 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00286/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença de Muriel Casals i Couturier, 
presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00287/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Ex-
tern amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 353-00294/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 24 del Comissió d’Afers Ins
titucionals, tinguda el 16.05.2012 (DSPCC 310).
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Compareixença d’una representació de la 
comissió organitzadora de les consultes so-
bre la independència de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 353-00295/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 24 del Comissió d’Afers Ins
titucionals, tinguda el 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00296/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular per a la prohibició dels conreus 
transgènics amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00297/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de So-
birania i Justícia amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00305/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.05.2012 (DSPCC 310).

Compareixença d’una representació de la 
Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana 
de la Música davant la Comissió de Cultura 
i Llengua per a informar sobre la seva activi-
tat i els seus objectius
Tram. 357-00073/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 16.05.2012 (DSPCC 311).

Compareixença del president de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a explicar les se-
ves propostes
Tram. 357-00074/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 16.05.2012 (DSPCC 311).

Compareixença de la presidenta d’Òmni-
um Cultural davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00075/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 16.05.2012 (DSPCC 311).

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre les polítiques de 
joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00216/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 16.05.2012 (DSPCC 312).
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Compareixença del director general de Jo-
ventut davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre el Pla nacio-
nal de joventut i el desplegament de la Llei 
33/2010, de polítiques de joventut
Tram. 357-00236/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 16.05.2012 (DSPCC 312).

Compareixença de representants de Dincat 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a donar a conèixer les activi-
tats de la federació, les prioritats de la junta i 
la situació de les persones amb discapacitat
Tram. 357-00366/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

Compareixença de Xavier Grau Sabaté, de-
legat territorial de l’ONCE a Catalunya, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a explicar les activitats i l’abast 
de les actuacions i els programes de l’ONCE
Tram. 357-00367/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

Compareixença de Teresa Crespo Julia, pre-
sidenta del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
el pla de treball i el balanç del primer any del 
Consell
Tram. 357-00368/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

Compareixença de representants de la Xar-
xa d’Atenció a Persones sense Llar davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a explicar l’estudi «La situació de les 
persones sense llar a Barcelona el 8 de no-
vembre de 2011 i l’evolució dels serveis re-
sidencials»
Tram. 357-00369/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 21, tinguda el 15.05.2012 (DSPCC 309).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 33

Convocada per al dia 23 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

23 de maig de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 23 de maig, a les 10.00 h).

2. Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i 
microempresa de Catalunya. Tram. 20200079/09. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De
bat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 264, 23).

3. Proposta de designació dels diputats que han de defen
sar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la 
subvenció de peatges. Tram. 27100002/09. Grups parla
mentaris. Designació dels diputats.

4. Interpel·lació al Govern sobre el dèficit d’inversions i 
els incompliments del Govern de l’Estat en matèria d’in
fraestructures. Tram. 30000165/09. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures de 
transport. Tram. 30000171/09. Alfons López i Tena, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In
dependència. Substanciació.
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6. Interpel·lació al Govern sobre el futur del model sani
tari. Tram. 30000168/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el nou pla de mesures. 
Tram. 30000170/09. Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra 
l’atur. Tram. 30000164/09. Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Tram. 30000167/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la centrifugació de part 
del deute del Govern de l’Estat cap a les comunitats autò
nomes. Tram. 30000166/09. Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la previsió d’actuació 
en matèria d’incendis. Tram. 30000169/09. Pere Calbó i 
Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el bilingüisme en l’Administració. Tram. 30200141/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De
bat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demar
cació judicials. Tram. 30200142/09. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema pú
blic de salut. Tram. 30200143/09. Carme Capdevila i 
Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació financera del sistema de ciència, recerca i in
novació. Tram. 30200144/09. Grup Parlamentari Socia
lista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les concessions de peatges a la xarxa de carreteres. Tram. 
30200145/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria de 
salut. Tram. 30200146/09. Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00037/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 64934 / Coneixement: 16.05.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donarvos compte que 
durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibili
tat, des del dia 15 de maig fins al dia 19 de maig de 2012, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu De
partament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 10 de maig de 2012 

N. de la R.: El Decret 48/2012, de 10 de maig, d’encàr-
rec de despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller d’Interior des del dia 15 de maig fins al dia 19 
de maig de 2012, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 
6128, de 15 de maig de 2012.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Estudi del Síndic de Greuges sobre les me-
sures per a un sistema de redreçament del 
deute hipotecari amb relació a la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administra-
tives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics
Tram. 337-00028/09

Presentació
Síndic de Greuges
Reg. 64291 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.05.2012

A la presidenta del Parlament

Senyora,

Us adreço aquest escrit, amb relació al document que 
us vaig lliurar el dia 15 de desembre de 2011 sobre la 
proposta de mesures per a un sistema de redreçament de 
deutes hipotecaris, en vista de les modificacions intro
duïdes per la Llei 5/2012, de mesures fiscals financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics. 

Així doncs, com a seguiment de les mesures fiscals pro
posades en aquell document i incloses en la llei esmenta
da, us trasllado l’informe adjunt per si considereu neces
sari iniciar alguna nova actuació parlamentària.

Aprofito l’avinentesa per saludarvos atentament.

Rafael Ribó
Síndic
Barcelona, 4 de maig de 2012

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 4569/2000, 
plantejada per la Sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya respecte a l’article 110.1 de la Llei 
8/1987, del 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya
Tram. 382-00001/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 63152 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 03.05.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Mon
talvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Ve
ra, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batar
rita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pé
rez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 45692000, 
planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Con
tenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de 
Cataluña en relación con el art. 81.1 de la Constitución. 
Han intervenido la Generalitat de Cataluña, el Parlamen
to de Cataluña, el Fiscal General del Estado y el Abo
gado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el 
parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 11 de agosto de 2000 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal escrito de la Sección Segunda 
de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribu
nal Superior de Justicia de Cataluña al que se acompaña, 
junto al testimonio de las actuaciones núm. 942000, el 
Auto del referido órgano judicial de 26 de junio de 2000, 
por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucio
nalidad respecto al art. 110.1 g) de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régi
men local de Cataluña, por su posible contradicción con 
el art. 81.1 CE, en relación con los arts. 23, 140 y 149.1.1 
CE, en cuanto regula el régimen jurídico de la moción 
de censura en el ámbito de las entidades locales muni
cipales.
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2. La cuestión trae causa del recurso interpuesto por don 
Josep Mitjans Boada, don Josep Maria Rigual Boada, 
doña Montserrat Marrugat Esteve y doña Mercé Ferrer 
Casanella contra el Decreto núm. 12/2000 de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Sant Cugat de Sesgarrigues, de fec
ha 25 de enero de 2000, por el que se desestima la convo
catoria de una sesión del Pleno municipal para debatir y 
aprobar una moción de censura contra el alcalde.

Los actores, concejales del Ayuntamiento de Sant Cu
gat de Sesgarrigues, habían presentado una propuesta de 
convocar Pleno municipal para abordar una moción de 
censura contra el alcalde, cumpliendo a su juicio con los 
requisitos exigidos por el art. 197 de la Ley Orgánica del 
régimen electoral general (LOREG).

La propuesta fue desestimada por el citado decreto de la 
Alcaldía de 25 de enero de 2000, dictado en aplicación 
del art. 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, muni
cipal y de régimen local de Cataluña, conforme al cual 
no procede la convocatoria automática del Pleno para la 
discusión y aprobación de la moción de censura cuando 
se hubiere convocado un proceso electoral y en tanto no 
hubiere culminado el mismo, tomando en consideración 
que, con anterioridad a la solicitud de los ediles, que traía 
fecha del día 24 de enero de 2000, mediante Real Decre
to 64/2000, de 17 de enero, se había disuelto el Congreso 
de los Diputados y el Senado y se habían convocado elec
ciones generales.

3. Contra la resolución denegatoria, los ediles solicitantes 
formalizaron recurso contenciosoadministrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, correspondiendo su conocimiento a la Sección 
Segunda de la citada Sala. Fue sustanciado en el rollo 
de Sala núm. 942000 y se llevó a efecto su tramitación 
hasta el momento de su deliberación y fallo en que, medi
ante providencia de 8 de mayo de 2000, se acordó la sus
pensión del término para dictar Sentencia y la apertura 
del trámite de audiencia a las partes personadas y al Mi
nisterio Fiscal para que informaran sobre la procedencia 
de elevar cuestión de inconstitucionalidad respecto del al 
artículo 110.1 g) de la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de 
Cataluña, por «una posible vulneración del régimen de 
competencias estatales en materia de régimen electoral 
general, previsto en la Constitución».

La representación procesal del Ayuntamiento de San Cu
gat de Sesgarrigues presentó sus alegaciones señalando 
que la regulación de la Ley Orgánica del régimen electo
ral general va mucho más allá de lo necesario para velar 
por la uniformidad del derecho electoral entrando a re
gular materias relativas al mero funcionamiento del régi
men local cuya competencia corresponde a la Comuni
dad Autónoma de Cataluña. En efecto, se afirma que el 
procedimiento y requisitos para la presentación de una 
moción de censura son cuestiones de procedimiento local 
cuya regulación competencia a la Comunidad Autónoma 
catalana ex art. 9.8 de su Estatuto de Autonomía.

Por su parte, los recurrentes alegaron que cabía salvar 
la constitucionalidad del precepto interpretando que se 
refiere exclusivamente a la convocatoria de elecciones 
locales y aplicando directamente la Ley Orgánica del 
régimen electoral general. Subsidiariamente consideran 

pertinente la elevación de la cuestión de inconstituciona
lidad.

El Ministerio Fiscal cumplió con el trámite conferido 
señalando que la moción de censura de los concejales pa
ra sustituir al alcalde forma parte del derecho fundamen
tal a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos (art. 23.2 CE) de modo que cualquier res
tricción de la misma afecta al citado derecho. Junto a ello 
hace notar que la disposición adicional primera.4 LO
REG establece que las disposiciones de su título III, en 
el que se inserta el art. 197 LOREG que regula la moción 
de censura municipal, no pueden ser sustituidas o modifi
cadas por la legislación autonómica. Termina instando a 
que, si por la vía interpretativa, no es posible acomodar el 
precepto cuestionado al ordenamiento constitucional se 
plantee la cuestión de inconstitucionalidad.

4. Por Auto de 26 de junio de 2000, la Sección Segunda 
de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña acuerda plantear cues
tión de inconstitucionalidad respecto del párrafo prime
ro del respecto al art. 110.1 g) de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régi
men local de Cataluña. En la fundamentación de la reso
lución, el órgano judicial considera que el citado precep
to resulta «contrario a los arts. 81.1 de la CE, en relación 
a los arts. 23.1, 140 y l49.1.l de la Norma Fundamental 
quebrantando en consecuencia el régimen competencial 
que la Constitución atribuye al Estado para la regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes constitucionales referidos al 
régimen electoral general, así como por vulnerar la re
serva de la Ley Orgánica a cuya regulación debe some
terse el ámbito primario y nuclear del régimen electoral 
general, en el cual se integra la regulación uniforme que 
garantice la igualdad en el ejercicio de la moción de cen
sura».

Razona el órgano judicial que la esencia de la cuestión 
está en dilucidar si el régimen de la moción de censura 
municipal se incardina en el concepto de «régimen lo
cal» o en el de «régimen electoral general» y defiende su 
incardinación en éste último. La Sala argumenta que la 
moción de censura opera no sólo como un mecanismo de 
destitución del alcalde sino también de nombramiento de 
uno nuevo, configurándose, por tanto, como un procedi
miento de elección del mismo. Se trata, en consecuencia, 
de una cuestión que entra dentro de la materia «eleccio
nes locales» que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Constitucional (STC 38/1983, de 16 de mayo), no se inte
gra en el concepto de «régimen local» y que puede asimi
larse a la materia «régimen electoral general», ya que, tal 
y como ha señalado el Tribunal Constitucional, las nor
mas electorales son aquellas relativas «a quiénes pueden 
elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, 
para qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organiza
tivos desde el punto de vista procedimental y territorial» 
(STC 72/1984, de 14 de junio).

A partir de ahí, se argumenta que el art. 81.1 CE reserva 
el régimen electoral general a la Ley Orgánica. Confor
me a la STC 38/1983 corresponde al Estado la competen
cia exclusiva sobre el contenido primario y nuclear del 
régimen electoral. Las Comunidades Autónomas pueden 
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desarrollar estas materias, pero no sustituir, modificar o 
contradecir las normas básicas sobre elecciones locales. 
A juicio de la Sala esto es lo que ha hecho el precepto cu
estionado estableciendo una limitación temporal ex novo 
a la moción de censura y restringiendo así una manifes
tación del derecho fundamental contenido en el art. 23.2 
CE. Esta limitación y restricción no encuentra su razón 
de ser en la protección o salvaguarda de ningún otro de
recho fundamental, de modo que carece de justificación 
constitucional.

Finalmente, el Auto de planteamiento destaca que no es 
posible aplicar el Derecho estatal como jerárquicamente 
superior o prevalente, por lo que resulta necesario elevar 
la cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal.

5. Mediante providencia de 16 de enero de 2001, la Sec
ción Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la 
cuestión y, conforme al art. 37.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comuni
cación al Congreso de los Diputados, al Senado, al Go
bierno y al Fiscal General del Estado, así como al Gobi
erno de la Generalidad de Cataluña y al Parlamento de 
Cataluña, al objeto de que pudieran personarse y formu
lar las alegaciones que estimasen convenientes. Además 
resolvió publicar la incoación de la cuestión en el «Bole
tín Oficial del Estado».

De ese modo, en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 
27, de 31 de enero de 2001, se hizo pública la admisión a 
trámite de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4569
2000.

6. La Mesa del Senado, por escrito registrado en este Tri
bunal el 1 de febrero de 2001, trasladó su acuerdo de 29 
de enero de 2001 de dar por personada a esa Cámara en 
el presente procedimiento y por ofrecida su colaboración 
a los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. El 6 de febrero de 2001 tuvo entrada en el Registro Ge
neral de este Tribunal Constitucional un escrito de don 
Ramón Riu i Fortuny, Abogado de la Generalitat de Ca
taluña en la representación que legalmente ostenta por el 
que, evacuando el trámite conferido, presenta sus alega
ciones.

En ellas, en primer lugar se destaca que la cuestión de 
si la regulación de las elecciones locales, y más concre
tamente, la moción de censura, forma parte del régimen 
local o del régimen electoral general ha sido objeto de un 
antiguo y extenso debate doctrinal. A este respecto, se 
señala la contradicción que supone entender que la mo
ción de censura al alcalde sea materia reservada a la Ley 
Orgánica en tanto que la disolución del Ayuntamiento 
aparece regulada en el art. 61 de la Ley reguladora de las 
bases del régimen local. En todo caso, el escrito conside
ra que una cosa es incardinar el sistema electoral local en 
el sistema electoral general y otra muy distinta aceptar 
sin más que la regulación de la moción de censura a los 
alcaldes forma parte del régimen electoral. Además en
tiende que resultaría incompatible con la reserva de ley 
orgánica el extenderlo a cualquier aspecto o circunstan
cia que tenga relación con la moción de censura.

Por otra parte, a juicio de la representación procesal de 
la Generalidad, cabe demostrar que no hay antinomia al
guna entre el precepto impugnado y la Ley Orgánica del 

régimen electoral general. Para ello, en primer lugar, ale
ga que la reserva de ley orgánica no impide la regulación 
por la Generalitat de aquellas materias conexas respec
to de las que tiene atribuida competencia legislativa. La 
exigencia de mayorías parlamentarias reforzadas consti
tuye una excepción a la regla general de la mayoría sim
ple, vinculada a su vez al principio democrático. Por ello 
no cabe extender el ámbito reservado a la ley orgánica, 
obligando la Constitución a una interpretación restricti
va del mismo. A ello se suma que el ámbito de la reser
va de ley orgánica no es coextenso al de las competen
cias atribuidas al Estado. Respecto al régimen electoral 
general en concreto, el escrito de alegaciones invoca la 
STC 38/1983, de 16 de mayo, FJ 2, en el sentido de que 
debe circunscribirse a «lo que es primario y nuclear en 
el régimen electoral», de modo que es preciso interpre
tar restrictivamente el ámbito material de la reserva de 
ley orgánica sobre el régimen electoral general, resultan
do además que la regulación del sistema electoral incide 
en otras materias conexas sobre las que la Generalitat de 
Cataluña ha asumido competencias legislativas.

A su juicio, no cabe admitir que aquellos aspectos co
nexos al régimen electoral general respecto de los que 
la propia Ley Orgánica del régimen electoral general no 
haya explicitado un reenvío al legislador autonómico se 
encuentren absolutamente vedados a su regulación. El le
gislador catalán dispone de título competencial propio en 
materia de régimen local que le permite incidir en los 
aspectos de la moción de censura a los alcaldes que no 
contradigan o se opongan a las disposiciones del régi
men electoral general y a las normas estatales básicas del 
régimen local.

Para proceder al deslinde de las materias «régimen elec
toral general» y «régimen local» determinando en cual 
de estos ámbitos encaja la regulación de la moción de 
censura al alcalde es preciso acudir a los criterios ge
nerales enunciados por el Tribunal Constitucional. Así, 
conforme al art. 9.8 del Estatuto de Autonomía de Cata
luña, la Generalidad de Cataluña ha asumido la compe
tencia exclusiva en materia de régimen local sin perjuicio 
de las bases estatales del régimen de las Administracio
nes públicas. Conforme a la STC 32/1981, de 28 de julio, 
FJ 5, la fijación de estas condiciones básicas no puede 
implicar en ningún caso el establecimiento de un régi
men uniforme para todas las entidades locales en todo 
el Estado. Al respecto, el escrito señala que aquellos as
pectos relacionados con la elección de los órganos de las 
corporaciones locales que no encajen estrictamente con 
la materia «régimen electoral general» y no revistan una 
naturaleza básica han de ser reconocidos en el ámbito de 
esta competencia autonómica. Conforme al criterio de 
que el régimen electoral general tan sólo incluye lo pri
mario y nuclear, la Ley Orgánica del régimen electoral 
general incorporó una regulación de la moción de censu
ra en su artículo 197. El ámbito material de la reserva de 
ley orgánica ha de entenderse en todo caso agotado con 
las previsiones incluidas en esa ley, quedando la posibi
lidad de regular otros aspectos o materias conexas. De 
ese modo, la previsión incluida en el precepto cuestio
nado, que puede incidir sobre la moción de censura pero 
no modifica ni impide la efectividad de lo recogido en 
la Ley Orgánica del régimen electoral general, encaja en 
la competencia asumida por la Generalitat en materia de 
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régimen local. Adicionalmente señala que es más que du
doso, a su entender, que el plazo y el automatismo en la 
convocatoria del pleno constituyan elementos inherentes 
al ámbito primario del régimen electoral y, por consigui
ente, a la reserva de ley orgánica.

En todo caso, el Abogado de la Generalitat considera que 
es posible realizar una interpretación del precepto cues
tionado conforme a la Constitución. Así, señala que la 
regulación que establece no afecta a la regulación intrín
seca del mecanismo de la moción de censura, que en na
da se modifica, sino que atañe únicamente a las circuns
tancias en que ese mecanismo puede activarse. Por tanto 
incide en las circunstancias previas –y pasajeras– anteri
ores a la presentación de la moción de censura, mientras 
que la Ley Orgánica 8/1999 se refiere a otras cuestiones 
tales como los requisitos materiales de la moción, el pro
cedimiento a seguir para su presentación y sus efectos. 
Lo que la norma catalana establece es, por tanto, tan sólo 
una limitación temporal, pasajera y breve, de muy escasa 
entidad. De esa manera no existe propiamente una anti
nomia entre ambas normas.

Subsidiariamente, para el caso de que no se admitiera el 
encaje antes reseñado, el escrito de alegaciones señala 
que es también posible hacer una interpretación de la ley 
catalana conforme a la Constitución, entendiendo que la 
limitación impuesta al ejercicio de la moción de censura 
se circunscribe únicamente al supuesto en que su trami
tación pueda coincidir con una convocatoria electoral al 
Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña dis
pone de la competencia para regular su propio régimen 
electoral, dentro del marco de la Constitución Española, 
y por ello puede establecer que el período que transcurre 
entre la convocatoria y la celebración de las elecciones 
catalanas no coincida con la presentación de mociones 
de censura a los alcaldes de los municipios de Cataluña. 
A juicio de la representación procesal de la Generalidad, 
existen razones plausibles que pudieron llevar al Parla
mento de Cataluña a aprobar el precepto cuestionado 
y que apuntan, además de a la voluntad de procurar un 
mayor sosiego y estabilidad de los Ayuntamientos duran
te los períodos de campaña y precampaña electoral, evi
tando que las polémicas inherentes al proceso electoral 
en curso pueda precipitar irreflexivamente situaciones 
de crisis en los ayuntamientos, también a procurar que 
el proceso electoral en marcha pueda verse afectado por 
contiendas locales ajenas a ese objeto específico.

Adicionalmente el escrito de alegaciones rechaza que el 
precepto cuestionado invada la competencia reservada al 
Estado por el art. 149.1.1 CE para establecer y regular las 
condiciones básicas que aseguren la igualdad en el ejerci
cio de la moción de censura municipal en todo el territo
rio nacional. De una parte porque la STC 38/1983, de l6 
de mayo, FJ 2, rechazó con toda claridad que el art. 149.l·l 
CE pudiera resultar vulnerado por normas autonómicas 
de desarrollo relacionadas con el sistema electoral local. 
De otra porque el art. 149.1.1 CE no puede dar cobertura 
a disposiciones estatales dictadas en aplicación de títulos 
competenciales más específicos como son en este caso 
los arts. 81.1 y 140 CE.

Por último, la representación procesal de la Generali
dad de Cataluña argumenta que el art. 110.1 g) de la Ley 
municipal y de régimen local de Cataluña no limita ni 

restringe injustificadamente el derecho a acceder en con
diciones de igualdad a las funciones y cargos públicos 
(art. 23.2 CE). Señala que el Tribunal Constitucional en 
las SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 5 y 30/1983, de 26 
de abril, FJ 3, tiene declarado que la elección de alcalde, 
cuando es de segundo grado, no afecta al derecho reco
nocido en el art. 23.2 CE, que se refiere exclusivamente 
a la elección de representantes directos. Tan sólo en ca
sos muy excepcionales la elección del alcalde se produce 
subsidiariamente de forma inmediata por los electores, y 
en ellos ha de entenderse que la pequeña dilación tempo
ral impuesta por el precepto aparece plenamente justifi
cada, en las razones antes expuestas, y resulta especial
mente proporcional a la vista de su carácter provisional.

Por todo ello, el escrito de alegaciones termina interesan
do que se dicte Sentencia por la que se desestime la cues
tión de inconstitucionalidad planteada.

8. La Mesa del Congreso de los Diputados, en escrito 
registrado en este Tribunal el 7 de febrero de 2001, dio 
traslado de su acuerdo de 1 de febrero de 2001 de que el 
Congreso de los Diputados no se personará en el procedi
miento ni formulará alegaciones.

9. El Abogado del Estado, en la representación que osten
ta, vino a cumplimentar el trámite de alegaciones medi
ante escrito ingresado en el Registro General de este Tri
bunal el día 8 de febrero de 2001.

En el mismo comienza por señalar que la regulación del 
precepto cuestionado se incardina en la materia «régi
men electoral general», tal y como reconoce el mismo 
precepto autonómico que se remite a «la legislación elec
toral», si bien la innovación que contiene es ajena a las 
previsiones de la legislación básica.

El Abogado del Estado señala su coincidencia con las ar
gumentaciones del Auto de planteamiento también en lo 
que afecta a la lesión del art. 23 CE pues el fracaso de la 
moción de censura por imperio de la norma cuestionada 
impediría la eficaz renovación de un cargo electivo por 
sus propios electores, los concejales. En consonancia con 
ello también comparte que la regulación en cuestión lesi
ona el art. l49.l·l CE, de modo que el Abogado del Estado 
se adhiere a la pretensión de inconstitucionalidad.

10. El Fiscal General del Estado, por su parte, formuló 
sus alegaciones mediante escrito ingresado en el Regis
tro General de este Tribunal el día 9 de febrero de 2001.

Comienza sus consideraciones sobre el fondo de la cu
estión destacando que la moción de censura se integra 
dentro del mecanismo de elección de segundo grado de 
los alcaldes que ha establecido el legislador estatal, de 
conformidad con el art. 140 CE, formando parte del nú
cleo esencial del régimen electoral general, materia que 
es de competencia exclusiva del Estado, únicamente sus
ceptible de regulación a través de Ley Orgánica. Ello no 
resulta incompatible con que Cataluña pueda también es
tablecer normativas legales en el ejercicio de sus compe
tencias propias para adaptar los mecanismos de elección 
de los alcaldes de sus municipios a las peculiaridades 
propias de su marco institucional.

Por lo que hace a la cuestión de la invasión por parte del 
precepto cuestionado de las competencias exclusivas so
bre el régimen electoral general, el Fiscal General del Es
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tado coincide con el auto de planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad en que la regulación abordada 
por el precepto cuestionado es materia sujeta a la norma
tiva electoral general. Y también en que la misma intro
duce una prohibición que no aparece en la Ley Orgánica 
del régimen electoral general y que representa una limi
tación que afecta a la esencia material de un derecho fun
damental que el art. 23 CE reconoce a los concejales en 
cuanto representantes de la voluntad popular.

Se trata además, siempre a juicio del Fiscal General del 
Estado, de una prohibición que no soporta la aplicación 
de la regla de la proporcionalidad, pues se limita un de
recho fundamental sin que ello resulte justificado por la 
preservación de otro derecho o de un interés general sus
ceptible de protección. La norma legal podría hallar al
guna justificación si la prohibición hubiera quedado li
mitada a aquéllas convocatorias que pudieran incidir de 
un modo directo en la voluntad de los electores del mu
nicipio correspondiente, pero los términos taxativos en 
los que se manifiesta el precepto cuestionado extienden 
la prohibición a todo tipo de convocatorias electorales, 
lo que le priva de fundamento constitucional y lo vuel
ve desproporcionado y contrario a los arts. 23.2, 81.1 y 
149.1.1 CE. Por ello, el Fiscal General del Estado interesa 
que se dicte sentencia estimatoria de la cuestión de in
constitucionalidad.

11. El Letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y 
representación del mismo, formuló sus alegaciones me
diante escrito ingresado en el Registro General de este 
Tribunal el día 12 de febrero de 2001. En ellas pone de 
relieve, en primer lugar, la importancia que la autono
mía municipal tiene para Cataluña, si bien señala que, 
a diferencia de los sistemas federales clásicos, en nues
tra Constitución las competencias sobre Administración 
local están repartidas entre el Estado y las Comunida
des Autónomas. En este panorama, la autonomía local no 
legitima nuevas competencias exclusivas del Estado que 
no vengan apoyadas en preceptos constitucionales expre
sos, ni tampoco limita las competencias autonómicas. 
Por otro lado, a juicio de esa representación procesal, la 
presente cuestión de inconstitucionalidad es sobrevenida, 
pues una vez aprobada la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña, se consideró constitucional durante la 
vigencia de la Ley Orgánica del régimen electoral gene
ral de 1985 y ha sido tan sólo la introducción en 1991 del 
nuevo art. 197 LOREG la que provoca las dudas de in
constitucionalidad.

A continuación, el escrito de alegaciones del Parlamento 
de Cataluña introduce una serie de consideraciones teóri
cas acerca de la relación entre la ley orgánica y la ley or
dinaria en nuestro ordenamiento jurídico que concluyen 
con que la relación entre ambas se organiza de acuerdo al 
principio de competencia y no al de jerarquía.

Después aborda la cuestión de la responsabilidad políti
ca de los alcaldes y el régimen electoral, partiendo de la 
consideración de este Tribunal de que la regulación de 
las elecciones municipales constituye uno de los aspec
tos esenciales del régimen electoral general, y resume la 
jurisprudencia al respecto. No obstante, el sistema de la 
responsabilidad política de los alcaldes, la sustitución de 
un alcalde por otro, su ratificación, son temas que, a su 
parecer, se deben regular en las normas de régimen local, 

no en las del régimen electoral general. La Constitución 
regula el sistema de responsabilidad del Gobierno en un 
título específico, el quinto, y no cuando habla de las nor
mas electorales. Además, cuando se trata del Gobierno 
central y de los Gobiernos autonómicos las normas que 
regulan la moción de censura no están en las leyes elec
torales sino en otras más específicas: los Reglamentos de 
las Cámaras. Un repaso a la historia de la legislación lo
cal confirma sin excepciones y de forma rotunda que la 
legislación local, desde el Real Decreto de 23 de julio de 
1835 para el ordenamiento provisional de los ayuntami
entos del reino, ha regulado siempre la organización y 
composición de los órganos de gobierno de las entidades 
locales, y lo ha hecho siempre al margen de las normas 
electorales. Del mismo modo la exigencia de la respon
sabilidad política del Gobierno ha estado siempre al mar
gen de la elección política, ligada a la pérdida de confi
anza política (ATC 538/1985) y no al sistema electoral. 
Sin embargo, por la inercia de regular la responsabilidad 
política junto a la elección, la necesidad de dar una res
puesta políticamente coherente a la responsabilidad polí
tica de las autoridades locales democráticas se plasmó en 
la Ley Orgánica del régimen electoral general que, a ju
icio del Letrado del Parlamento de Cataluña, es una nor
ma material y formalmente inadecuada. Considera que 
elección y substitución son realidades por completo di
ferentes que no tienen por qué ir reguladas conjuntamen
te, por más que la moción de censura constructiva impli
que efectos determinados. Se pregunta, en este sentido, 
si remover es lo mismo que elegir, y qué elección se hace 
cuando fracasa la moción de censura. Elección, ratifica
ción, revocación, son elementos necesariamente conexos 
en el sistema constitucional de responsabilidad política 
democrática, pero de ahí no puede concluirse que formen 
parte del régimen electoral general.

Por otro lado señala que la remisión del art. 22.3 de la 
Ley reguladora de las bases de régimen local a los arts. 
197 y 197 bis LOREG no es suficiente para dotar a estas 
normas de carácter básico. Tras un detallado análisis de 
la jurisprudencia relativa a las normas básicas, llega a la 
conclusión de que los citados preceptos de la Ley Orgáni
ca del régimen electoral general en su redacción vigente 
han desbordado, por su detallismo casuista, el carácter 
de normas básicas y, por tanto, no les resulta aplicable la 
inmodificabilidad que debe sólo predicarse de los aspec
tos substanciales y básicos.

Como conclusión, el escrito reseña que la moción de cen
sura municipal pertenece al ámbito jurídicomaterial del 
régimen local, no al del régimen electoral general. Por 
ello el precepto cuestionado no vulnera la competencia 
expresada en el art. 197 LOREG y debe leerse armónica
mente con esta legislación general, entendiéndolo como 
una excepción ratione oportunitatis, guiada por la inten
ción de no mezclar procesos de substitución con procesos 
electorales y respetuosa del derecho fundamental garan
tizado en el art. 23 CE. Por todo ello, el escrito de alega
ciones termina solicitando que se resuelva la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada en el sentido de reconocer 
y garantizar la competencia legislativa del legislador de 
la generalidad, declarando la conformidad armónica del 
art. 110.1 g) de la Ley de la Generalitat 8/1987, de 15 de 
abril, municipal y de régimen local de Cataluña, con el 
bloque de constitucionalidad.
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12. Por providencia de 17 de abril de 2012 se señaló para 
deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La presente cuestión de inconstitucionalidad ha sido 
promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Con
tenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal 
y de régimen local de Cataluña que dispone que: 

«De conformidad con lo establecido por la legislación 
electoral, el procedimiento para exigir la responsabilidad 
política de los presidentes de las corporaciones locales, 
se regirá por las siguientes reglas: 

[...]

g) En ningún caso podrá presentarse una moción de cen
sura si hubiera sido publicada en el “Boletín Oficial del 
Estado” o en el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya’ una convocatoria electoral política y hasta que 
hayan tenido lugar las elecciones correspondientes.»

El órgano judicial entiende que el precepto infringe la 
reserva de ley orgánica prevista en el art. 81.1 CE y que
branta la competencia que la Constitución atribuye al Es
tado para la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejerci
cio de los derechos (art. 149.1.1 CE). Sustenta su duda de 
inconstitucionalidad en que el precepto limita y restrin
ge el ejercicio de la moción de censura contra el alcalde, 
desconociendo que la regulación de la moción de censura 
en las corporaciones locales, de un lado, forma parte del 
régimen electoral general (art. 81.1 CE) y, de otro, se in
tegra en el contenido del derecho fundamental a acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos pú
blicos (art. 23.2 CE).

Tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General 
del Estado coinciden con el planteamiento del Tribu
nal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, 
interesan la estimación de la cuestión de inconstituci
onalidad.

Por su parte, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña 
interesan su desestimación. El Letrado del Parlamen
to catalán considera que la regulación de la moción de 
censura, en cuanto mecanismo de exigencia de respon
sabilidad política, se incardina en la materia «régimen 
local» para cuya regulación la Comunidad Autónoma de 
Cataluña ostenta competencias en virtud de su Estatuto 
de Autonomía (art. 9.8 del Estatuto de Autonomía de Ca
taluña), rechazando, por otra parte, que la regulación de
tallada incluida en la Ley Orgánica del régimen electoral 
general pueda considerarse orgánica o básica. El Aboga
do de la Generalitat de Cataluña también discute la incar
dinación de la regulación de la institución de la moción 
de censura en la materia «régimen electoral general» y 
afirma que, en todo caso, el precepto autonómico cues
tionado aborda una materia conexa –las circunstancias 
en las que puede activarse el mecanismo de la moción de 
censura– sin que se modifique la configuración del ins
trumento de la moción de censura realizada por la Ley 
Orgánica del régimen electoral general, puesto que se li

mita a introducir una restricción pasajera, temporal, leve 
y, además, justificada y proporcionada.

2. Como recuerda el Abogado de la Generalitat de Cata
luña, la incardinación de la regulación del sistema elec
toral local en la materia «régimen electoral general» o 
«régimen local» fue, inicialmente, una cuestión objeto de 
debate doctrinal. No obstante, este Tribunal tuvo ya oca
sión de pronunciarse sobre ella en su Sentencia 38/1983, 
de 16 de mayo, en la que afirmamos que no cabe equipa
rar las expresiones «régimen electoral general» y «elec
ciones generales» de tal forma que las elecciones loca
les quedaran integradas en la materia régimen local y, 
por tanto, remitidas al juego de la legislación básica es
tatal más la legislación autonómica de desarrollo ex art. 
149.1.18 CE (FJ 2). El Tribunal señaló que el art. 140 CE 
reserva la regulación de las elecciones locales a la ley y 
que esta ley ha de ser una ley orgánica tanto por la exi
gencia derivada del art. 23.1 CE como por la derivada del 
artículo 81.1 CE (STC 38/1983, FJ 2). En definitiva, «es, 
cabalmente, el art. 140 en relación con el 81.1 el que hace 
legítimo un sistema en que se establezca un régimen uni
forme en materia de elecciones locales» (STC 38/1983, 
FJ 2) y que tenga carácter orgánico (STC 38/1983, FJ 3). 
En definitiva, «el régimen electoral general está compu
esto por las normas electorales válidas para la genera
lidad de las instituciones representativas del Estado en 
su conjunto y en el de las entidades territoriales en que 
se organiza, a tenor del artículo 137 de la CE» (STC 
38/1983, FJ 3), salvo las excepciones que se hallen esta
blecidas en la Constitución o, por remisión de ésta, en los 
Estatutos de Autonomía (elecciones de Senadores por las 
Comunidades Autónomas; elecciones autonómicas; elec
ciones vascas relativas a las Juntas Generales y Diputa
ciones forales) (STC 33/1983, FJ 3). Se reserva, pues, a 
ley orgánica «el régimen electoral general, tanto de las 
elecciones que tienen en los artículos 67 al 70 sus líneas 
constitucionales, como de las elecciones que las tienen en 
el artículo 140» (STC 38/1983, FJ 2).

Ninguna duda cabe, pues, de que, conforme a nuestra 
doctrina constitucional, la regulación de las elecciones 
locales cae dentro de la materia «régimen electoral ge
neral» y está reservada a ley orgánica de acuerdo con los 
artículos 81.1, 140 y 23.1 CE.

Por otra parte, hay que tener presente que son normas 
electorales aquellas que fijan las reglas y establecen los 
procedimientos mediante los cuales cabe dilucidar la 
provisión de los órganos y cargos representativos, o, tal y 
como afirmamos en la STC 72/1984, de 14 de julio, aque
llas relativas a quiénes pueden elegir, a quiénes se puede 
elegir y bajo qué condiciones, para qué espacio de tiempo 
y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista 
procedimental y territorial (FJ 4). A estos efectos, es in
diferente que la elección sea de primer grado o de segun
do grado, por lo que resulta adecuada la regulación en la 
Ley Orgánica del régimen electoral general no sólo de 
los procedimientos de elección directa del alcalde por los 
vecinos, sino también de su elección por los concejales. 
A lo que hay que añadir que, además, la regulación de 
los sistemas de elección del alcalde en el marco abierto 
del art. 140 CE, que únicamente dispone que los alcal
des serán elegidos por los concejales o por los vecinos, 
es también desarrollo directo del derecho fundamental 
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consagrado en el art. 23.1 CE puesto que configura y de
limita el derecho de participación política de los vecinos 
respecto a este tipo de cargos representativos, así como 
del art. 23.2 CE al regular aspectos centrales del acceso 
al cargo de alcalde y las condiciones para su remoción, 
por lo que la reserva de ley orgánica se impone también 
ex art. 81.1 CE por este segundo motivo.

Aclarado que las elecciones locales se integran en la 
materia «régimen electoral general», es preciso ahora 
analizar si la regulación de la moción de censura se en
marca, también en esta materia o si, como sostienen las 
representaciones autonómicas, entra dentro de la materia 
«régimen local».

3. La adecuada resolución de la cuestión planteada exige, 
por tanto, analizar el encuadre competencial de la regu
lación de la moción de censura al alcalde, siendo para 
ello necesario partir de la naturaleza y función de esta 
institución, pues, sin duda, las dificultades que presenta 
su encuadramiento derivan de su carácter híbrido y com
plejo.

La moción de censura es un instrumento clave de las 
formas de gobierno parlamentario –que se basan en la 
existencia de una relación de confianza entre el Gobi
erno y las Cámaras–, porque es un mecanismo a través 
del cual el Legislativo controla la gestión del Ejecutivo 
y exige responsabilidad política al mismo, configurán
dose como un cauce para la manifestación de la extin
ción de la confianza de las Cámaras en el Ejecutivo. En 
este sentido está consagrada la moción de censura en el 
título V de nuestra Constitución que regula las relacio
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 113 
y 114 CE).

Su virtualidad como mecanismo de control y exigencia 
de responsabilidad política de los gobernantes por quie
nes les invistieron de la confianza para serlo, ha llevado 
al legislador a incorporar la moción de censura a otras 
instituciones que también reúnen las notas de representa
ción democrática y confianza a la hora de elegir al poder 
ejecutivo, como es el caso de los gobiernos municipales 
pese a las indudables diferencias que existen entre el Ple
no de un Ayuntamiento o una Asamblea vecinal (en el 
régimen de concejo abierto) y las Asambleas legislativas 
y autonómicas.

No obstante, la moción de censura al alcalde no siempre 
ha estado contemplada en nuestra legislación. Así, la Ley 
39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, no reguló, 
en su día, esta figura, aunque consagró la moción de cen
sura de los presidentes de las Diputaciones provinciales. 
Pese a ello, nuestros Tribunales de lo contenciosoadmi
nistrativo (entre otras, SSTS de 14 de julio de 1983 y 10 
de octubre de 1984), al hilo de una doctrina constitucio
nal (STC 5/1983, de 4 de febrero; ATC 52/1983, de 9 de 
febrero) que negó que el art. 23.2 amparara a los alcaldes 
frente a su remoción por los concejales, entendieron que 
la Ley de elecciones locales presentaba en este punto una 
laguna y admitieron la moción de censura a los alcaldes 
considerando que era una facultad que correspondía a los 
concejales sobre la base del principio contrarius actus –
quienes han elegido al alcalde pueden también destituir
lo– y de la aplicación analógica de la regulación existente 
para los presidentes de las Diputaciones provinciales. La 

incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la mo
ción de censura al alcalde se produjo, por tanto, en aquel 
momento, por vía jurisprudencial.

La introducción en la legislación de la institución de la 
moción de censura al alcalde tiene lugar, posteriormen
te, a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local (LBRL) y de la Ley Orgánica 
del régimen electoral general, cuya tramitación discur
rió de forma paralela. En un primer momento, la regu
lación completa de la figura se abordaba en el proyecto 
de la Ley reguladora de las bases de régimen local, pero 
finalmente se aceptó una enmienda que llevó a convertir 
el art. 22.3 LRBL en una remisión a la Ley Orgánica del 
régimen electoral general optándose, por tanto, por inclu
ir finalmente su régimen jurídico en esta última norma.

En efecto, actualmente la Ley reguladora de las bases del 
régimen local dispone, en su artículo 22.3, únicamente, 
que corresponde al Pleno la votación sobre la moción 
de censura al alcalde que se rige «por lo dispuesto en la 
legislación electoral general», remitiendo, por tanto, su 
régimen jurídico a la Ley Orgánica del régimen electoral 
general (LOREG), cuyo artículo 197 es el que dispone 
que el alcalde puede ser destituido mediante moción de 
censura y el que establece las normas para su presenta
ción, tramitación y votación.

En los municipios en los que el alcalde es elegido por 
los concejales o por el procedimiento subsidiario previs
to en el art. 196 c) LOREG, la moción de censura debe 
ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación y ha de incluir un candida
to a la Alcaldía que puede ser cualquiera de los conceja
les que acepte expresamente [art. 197.1 a) LOREG]. Si la 
moción de censura prospera con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número de concejales, el candidato 
incluido en la misma es proclamado alcalde [art. 197.1 
f) LOREG]. En los municipios con régimen de concejo 
abierto en los que el alcalde es elegido por los vecinos, 
la moción de censura se rige por las mismas reglas, con 
la especialidad de que la firma, presentación y votación 
corresponde a los electores en lugar de a los concejales y 
de que puede proponerse como candidato a la Alcaldía a 
cualquier elector residente en el municipio con derecho 
de sufragio pasivo (art. 197.4 LOREG).

La Ley Orgánica del régimen electoral general regula 
los límites, pero también las garantías del ejercicio de la 
moción de censura al alcalde. En efecto, la ley estable
ce que ningún concejal puede firmar durante su manda
to más de una moción de censura (art. 197.2 LOREG) y 
que los concejales que hayan votado a favor de la aproba
ción de un asunto al que se hubiese vinculado una cues
tión de confianza no podrán firmar una moción de cen
sura contra el alcalde que lo hubiese planteado hasta que 
transcurra un plazo de seis meses (art. 197.bis 8). Por otra 
parte, y a modo de garantía, también dispone que «el Al
calde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a 
impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impi
da el derecho de los miembros de la Corporación a asistir 
a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura 
y a ejercer su derecho al voto en la misma». Es más, la 
Ley Orgánica del régimen electoral general prevé ahora, 
tras la reforma introducida a través de la Ley Orgánica 
8/1999, de 21 de abril, una garantía adicional que tiene 
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por objeto evitar las prácticas de elusión de los alcaldes 
de las mociones de censura mediante la negativa a convo
car el Pleno, disponiendo que el escrito de proposición de 
la moción debidamente diligenciado y registrado supone 
la convocatoria automática del Pleno el décimo día hábil 
siguiente al de su registro [art. 197.1 c) LOREG].

La moción de censura al alcalde, tal y como está configu
rada en nuestro ordenamiento jurídico, es, pues, una mo
ción constructiva que ha de ir acompañada de la propu
esta de un candidato a la alcaldía, introduciéndose así un 
requisito que refuerza la estabilidad del gobierno muni
cipal y que supone que el efecto de la moción, en caso de 
aprobarse, va más allá de la exigencia de responsabilidad 
política al alcalde y de la destitución o cese del mismo, 
implicando también una nueva elección de alcalde.

La moción de censura al alcalde se presenta así como un 
instrumento de naturaleza híbrida. Por un lado, es, pri
mordialmente, un instrumento de control y de exigencia 
de responsabilidad política al alcalde por parte del Pleno 
y, por tanto, un mecanismo de relación entre los órganos 
del gobierno municipal. Por otro lado, cuando prospera, 
la moción de censura es, también, causa de cese del alcal
de inicialmente designado –poniendo fin a la efectividad 
de la elección inicial de alcalde– y, también, un procedi
miento de proclamación de uno nuevo.

En la medida en que se trata de una competencia que cor
responde al Pleno para el control y debate respecto a la 
gestión del alcalde y, por tanto, de un instrumento de re
lación entre los órganos del gobierno municipal y de exi
gencia de responsabilidad política al alcalde, la moción 
de censura aparece como una pieza clave de la forma de 
gobierno local, esto es, del régimen institucional local. 
La configuración de la moción, la determinación de las 
condiciones para su ejercicio, y su régimen de límites y 
garantías perfilan un determinado modelo institucional 
que persigue asegurar la estabilidad del gobierno munici
pal (optando por una moción constructiva y establecien
do los límites de su ejercicio), pero también garantizar la 
efectividad del mecanismo de control (estableciendo un 
régimen de garantías). Por ello, todos estos aspectos de la 
regulación de la moción de censura constituyen elemen
tos nucleares de la forma de gobierno local que entran 
dentro del concepto de bases del régimen local y su es
tablecimiento es competencia del Estado ex art. 149.1.18 
CE puesto que el «régimen local» se incardina, como ha 
afirmado reiteradamente este Tribunal, en el «régimen 
jurídico de las Administraciones públicas» (por todas, 
SSTC 25/1983, de 7 de abril, FJ 4, y 214/1989, de 21 de 
diciembre, FJ 1).

Ahora bien, no puede olvidarse que al ser la moción de 
censura al alcalde una moción constructiva, cuando pros
pera implica la apertura de un procedimiento extraordi
nario de elección del alcalde, que pone fin anticipado al 
mandato del anteriormente elegido y permite designar a 
uno nuevo.

La determinación de los elementos centrales de la mo
ción de censura constructiva al alcalde implica, por tan
to, también, la regulación de otros tres aspectos. En pri
mer lugar, supone la regulación de un procedimiento de 
elección de un cargo electivo de representación política, 
incardinándose este aspecto en la materia «elecciones lo

cales» y, por tanto, en el «régimen electoral general». En 
segundo lugar, implica también la regulación de los ele
mentos nucleares del régimen de acceso, permanencia y 
cese del alcalde, desarrollándose de forma directa el art. 
23.2 CE. Y, por último, paralelamente, se configura el ius 
in officium, el estatus representativo de los concejales, ya 
que, en la medida en que la iniciativa de la moción y, por 
tanto, de la puesta en marcha de un procedimiento extra
ordinario de elección de nuevo alcalde y de remoción del 
anterior, se atribuye a los concejales esta facultad de pre
sentar una moción de censura con los límites y garantías 
previstos en la legislación, pasa a formar parte del núcleo 
de su función de representación política.

Pues bien, como hemos visto más arriba (en el funda
mento jurídico 2), la regulación de las elecciones locales 
en el marco del art. 140 CE, y por tanto, también –ca
bría añadir ahora– de los procedimientos extraordinari
os de elección del alcalde, es materia reservada a la ley 
orgánica ex arts. 81.1, 140 y 23.1 [STC 38/1983, de 16 de 
mayo (FFJJ 2 y 3)]. Es más, también dijimos en nuestra 
STC 47/1990, de 20 de marzo, que la remisión a las leyes 
que el art. 23.2 CE contempla a efectos de la regulación 
del derecho fundamental de acceso –y, por tanto, tambi
én del de permanencia y cese en los mismos– en condi
ciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, «ha 
de ponerse en conexión con las previsiones que la propia 
Constitución establece en cuanto a la normación sustan
tiva de unos y otros cargos y funciones públicas y, muy 
en especial, en lo que concierne al rango o tipo de norma 
que deba regular el acceso a cargos electivos de repre
sentación política, a través de procesos electorales gene
rales, debe regularse mediante Ley Orgánica, no porque 
esta exigencia se deduzca expresamente del art. 23.2 de 
la Constitución, sino porque deriva manifiestamente del 
art. 81.1».

En definitiva, nos encontramos con que la regulación de 
los aspectos nucleares de la moción de censura al alcalde 
entran dentro del ámbito de las bases del régimen local 
(art. 149.1.18 CE), si bien ciertos elementos de la misma, 
al optar el legislador estatal por una moción de censura 
constructiva, tienen, además, un carácter electoral y de 
desarrollo del art. 23 CE, operando respecto a los mis
mos, por el juego de los arts. 81.1, 140 y 23.2 CE, la re
serva de ley orgánica. Por ello, cuando la Ley reguladora 
de las bases de régimen local contempla la moción de 
censura al alcalde se limita a consagrar la competencia 
del Pleno para la votación de la misma (art. 22.3), remiti
endo el resto de su régimen –dada la necesidad de unidad 
en la regulación– a lo dispuesto en la legislación electoral 
general (art. 197 LOREG).

La regulación establecida en el art. 197 LOREG, al que 
remite el art. 22.3 LBRL, es, por tanto, al mismo tiem
po, norma de configuración de los elementos esenciales 
de un instrumento clave de la forma de gobierno local 
(art. 149.1.18 CE), regulación de un procedimiento extra
ordinario de elección del alcalde (arts. 81.1, 23 y 140 CE) 
y norma de desarrollo directo del art. 23.2 CE (regula
ción de elementos centrales del régimen de acceso, per
manencia y cese del alcalde), satisfaciendo la reserva de 
ley orgánica que rige para estas dos últimas cuestiones 
ex art. 81.1. Todo lo cual explica y justifica el alcance y 
la densidad de las bases en esta materia, así como que, 
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en coherencia con ello, en el apartado cuarto de la dis
posición adicional primera LOREG, se disponga que el 
contenido del título III, relativo a las disposiciones es
peciales para las elecciones municipales y en el que está 
incluida la regulación de la moción de censura al alcalde, 
no puede ser modificado o sustituido por la legislación de 
las Comunidades Autónomas. Ello, claro está, sin perju
icio de un eventual desarrollo autonómico de otros as
pectos del régimen institucional local.

Enmarcada así la moción de censura al alcalde en las ba
ses del régimen local, en el desarrollo del art. 23 CE y en 
el régimen electoral general, es indudable que es al Esta
do al que corresponde, de acuerdo con los arts. 149.1.18 
y 81.1 CE, en relación con los arts. 140 y 23 CE, estable
cer su configuración, límites y garantías. Preceptos a los 
que, sin duda, cabría añadir también el artículo 149.1.1 
CE, que habilita al Estado para regular el contenido pri
mario, las facultades elementales y los límites esenciales 
en aquello que sea necesario para asegurar la igualdad 
de los españoles en el ejercicio de los derechos constitu
cionales que derivan del art. 23 CE. No obstante, como 
ya dijimos en la STC 38/1983, de 16 de mayo (FJ 2), en 
relación con las elecciones locales– pudiendo ahora ex
tenderse esta afirmación a los elementos electorales y de 
desarrollo directo del art. 23 que presenta la moción de 
censura al alcalde–, no es necesario acudir al art. 149.1.1 
CE para considerar legítima la regulación estatal, pues la 
habilitación para establecer un régimen uniforme en esta 
materia deriva del art. 81.1 en relación con los arts. 140 
y 23 CE. A lo que se suma, en la regulación de los ele
mentos centrales de la moción de censura, la competen
cia estatal para el establecimiento de las bases del régi
men local ex art. 149.1.18 CE, de tal forma que los títulos 
específicos que ostenta así el Estado hacen pasar a un se
gundo plano el alcance y la cobertura que pudiera ofrecer 
la cláusula general ex art. 149.1.1 CE.

4. Realizado el encuadramiento competencial y material 
de la regulación de la moción de censura al alcalde, pu
ede ahora ya valorarse la constitucionalidad del precep
to autonómico cuestionado –artículo 110.1 g) de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de 
Cataluña–, que, como hemos expuesto, dispone que, en 
ningún caso, podrá presentarse una moción de censura a 
un presidente de una Corporación local cuando hubiera 
sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» una convo
catoria de elecciones.

Se trata de una norma que establece un supuesto en el 
que se prohíbe la presentación de mociones de censura, 
introduciendo una limitación o restricción nueva respec
to a las previstas en la legislación estatal. La Ley Orgáni
ca del régimen electoral general establece los límites al 
ejercicio de la moción de censura por los concejales, in
cluyendo, como hemos visto más arriba, únicamente no 
poder firmar más de una moción de censura por mandato 
(art. 197.2 LOREG) y el necesario respeto de un plazo de 
seis meses para poder presentar una moción de censura 
por parte de concejales que hubieran votado a favor de la 
aprobación de un asunto al que se hubiere vinculado una 
cuestión de confianza (art. 198.bis 8 LOREG). Más allá 
de estos límites, la Ley Orgánica del régimen electoral 
general lo que persigue es asegurar la efectividad del me

canismo previendo la convocatoria automática del Pleno 
el décimo día hábil siguiente a la presentación del escrito 
de la proposición de moción diligenciado y registrado.

La prohibición de presentación de la moción de censura 
cuando se ha publicado una convocatoria de elecciones 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Cataluña» que prevé el artículo 110.1 
g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régi
men local de Cataluña, altera la configuración del meca
nismo de la moción de censura, elimina posibilidades de 
remoción del anterior alcalde y de elección de uno nuevo 
y menoscaba el estatus representativo de los concejales, 
invadiendo ilegítimamente la competencia estatal ex art. 
149.1.18 CE y vulnerando la reserva de ley orgánica que 
impone el art. 81.1 CE en relación con los arts. 23 y 140 
CE.

Frente a ello no puede admitirse –como pretende el Abo
gado de la Generalidad– que el artículo 100.1 g) de la 
Ley 8/1987 encuentre cobertura en la competencia que 
ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña para la re
gulación de las elecciones autonómicas. La prohibición 
de la presentación de la moción de censura prevista en 
este precepto no se refiere únicamente a la publicación de 
una convocatoria de elecciones autonómicas, sino a la de 
cualquier tipo de convocatoria electoral. Y, en todo caso, 
lo que resulta determinante es que el artículo no tiene 
por objeto el régimen electoral catalán, sino la moción de 
censura al alcalde, esto es, una institución que no puede 
entenderse comprendida dentro de la materia «elecciones 
autonómicas».

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio
nal, por la autoridad que le confiere la Constitución de la 
Nación Española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y 
declarar inconstitucional y nulo el artículo 110.1 g) de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, 
municipal y de régimen local de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Dada en Madrid, a dieciocho de abril de dos mil doce.

Votos

Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ig
nacio Ortega Álvarez al que se adhiere el Magistrado don 
Javier Delgado Barrio en relación a la Sentencia dictada 
en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 45692000.

En el ejercicio de la facultad conferida por el art. 90.2 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, formulo el 
presente Voto concurrente por cuanto, pese a que com
parto plenamente el fallo aprobado también con mi voto 
por este Tribunal, me siento en la obligación de exponer 
mi discrepancia con parte de la argumentación de la Sen
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tencia a fin de ser coherente con la posición mantenida 
durante su deliberación en el Pleno.

Comparto con la Sentencia su punto de partida en el fun
damento jurídico 3, pues, como afirma «la adecuada re
solución de la cuestión planteada exige, por tanto, ana
lizar el encuadre competencial de la regulación de la 
moción de censura al Alcalde...». Entiendo, por tanto, 
que el problema constitucional que se plantea en la cu
estión a la que la Sentencia ha de responder se relaciona 
esencialmente con la distribución constitucional de com
petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
lo que también implica que su resolución ha de llevarse a 
cabo del modo que es usual en estos casos.

Esto es, admitiendo que la moción de censura local es 
una institución con múltiples facetas, debería, en primer 
lugar, encuadrarse la cuestión en el ámbito material que 
le sea propio dentro del sistema de distribución de com
petencias y, a partir de ahí, determinar los títulos com
petenciales estatales y autonómicos que resultan de apli
cación, para, finalmente, precisar cuál es el que debe ser 
considerado prevalente o determinante a efectos de resol
ver la controversia.

Tal operación, nada extraña, por otra parte, a la práctica 
de este Tribunal en la resolución de discrepancias com
petenciales, conduce, en mi opinión, a las siguientes con
clusiones. En primer lugar, comparto con la Sentencia 
tanto sus afirmaciones del fundamento jurídico 3 acerca 
de la naturaleza híbrida de la moción de censura local 
como lo relativo al encuadramiento material de la cues
tión: el sistema institucional del Gobierno local, ya que 
se trata de una cuestión que afecta al estatuto de los con
cejales y su ámbito de atribuciones como representantes 
electos de los ciudadanos, así como al del alcalde en cu
anto que responsable electo, aún mediante elección de se
gundo grado, del gobierno y administración municipales 
y, finalmente, a la propia relación existente entre el alcal
de y el Pleno de la Corporación. De hecho, la moción de 
censura es el instrumento de control más potente con el 
que cuentan los miembros del Pleno de la Corporación 
para fiscalizar la actuación de sus órganos de gobierno, 
fiscalización que pertenece al núcleo inherente a la fun
ción representativa que constitucionalmente corresponde 
a los miembros de una corporación local. Encuadrada así 
la cuestión, también estoy de acuerdo con la Sentencia 
en que los títulos competenciales estatales que deberían 
considerarse en su resolución son los de los arts. 149.1.1 
y 149.1.18 CE, títulos que habrían de ponerse, en su caso, 
en relación con las previsiones del Estatuto de Autono
mía de Cataluña de 1979 en relación con el régimen local 
(art. 9.8, que atribuía a la Generalitat competencia exclu
siva en materia de régimen local, sin perjuicio de lo que 
dispone el art. 149.1.18 CE).

Desgraciadamente acaban aquí mis coincidencias con la 
argumentación que se contiene en la Sentencia pues, de 
modo contrario a ella, entiendo que el título competen
cial a considerar aquí es el art. 149.1.1 CE tanto por su 
relación con el régimen electoral general como por la evi
dente conexión que, en tanto que referente al status de 
concejal y a las causas legales de remoción del alcalde, 
esta cuestión tiene con el art. 23 CE. Así, considero que, 
salvando lo relativo al aspecto puramente organizativo 
que ya se contempla en la Ley reguladora de las bases del 

régimen local, esto es, la atribución de la competencia 
al Pleno de la Corporación para la discusión y, eventual, 
aprobación de una moción de censura al alcalde, no pro
cede el encuadramiento competencial de la moción de 
censura local en el art. 149.1.18 CE.

En primer lugar, porque el art. 149.1.18 CE es un título 
en el que juega el binomio basesdesarrollo, con lo que, 
de ser de aplicación dicho título competencial, debería 
necesariamente analizarse si la regulación cuestionada 
pudiera estar dentro del margen de disposición del legis
lador autonómico en materia de régimen local dado que, 
al menos en principio, el legislador básico no podría ago
tar todo el espacio normativo en esta materia. Sin embar
go la ponencia admite tal agotamiento, sin explicación 
alguna, sin que pueda considerar, por razones a las que 
luego aludiré, que la invocación del art. 81.1 en relación 
con el 23 y el 140, todos ellos de la Constitución Españo
la, constituya justificación suficiente para ello. Ninguno 
de los citados preceptos constitucionales es un precepto 
atributivo de competencias y, por tanto, no son suscepti
bles de ser utilizados de modo directo para resolver una 
controversia competencial como la que aquí se plantea.

En segundo lugar, la cuestión del diseño institucional del 
gobierno local, a lo que específicamente se refiere la cu
estión controvertida (lo que la ponencia llama «forma de 
gobierno local, esto es, del régimen institucional local» 
en el fundamento jurídico 3) es un aspecto cuya inserción 
en la competencia estatal del art. 149.1.18 CE en materia 
de régimen local requeriría, cuando menos, de alguna re
flexión y no de la acrítica incorporación que se hace en 
la Sentencia. En efecto, considero que tal como esta com
petencia viene siendo entendida por nuestra doctrina, la 
expresión régimen local se ha identificado fundamental
mente con el régimen jurídico de las Administraciones 
locales (así en la STC 31/2010, FJ 36, con cita de la STC 
214/1989, FJ 1) de modo que «corresponde al legislador 
estatal fijar ‘unos principios o bases relativos a los as
pectos institucionales (organizativos y funcionales) y a 
las competencias locales’de los entes locales constitucio
nalmente necesarios» (STC 31/2010, FJ 37, con cita de la 
STC 214/1989, FFJJ 1 y 4). Aspectos organizativos e ins
titucionales, entendidos como criterios básicos referidos 
a las administraciones locales, pues, en coherencia con 
el título competencial estatal que se refiere a las «bases 
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», 
parecería que el régimen local es mas el régimen jurídi
co de las Administraciones locales y no el de los órganos 
políticos que las dirigen. De ahí que la inclusión en la 
materia régimen local de aspectos directamente relaci
onados con el gobierno local deba abordarse con sumo 
cuidado de manera que de aquella se excluyan las cues
tiones estrictamente políticas, de relación entre el alcal
de y los concejales, por cuanto, además de afectar a la 
elección del alcalde, se relacionan con derechos funda
mentales como es el caso del art. 23.2 CE. Igualmente 
este Tribunal también ha declarado reiteradamente que la 
garantía de la autonomía local (art. 137 CE), con la que 
directamente se relaciona el esquema de gobierno local 
en general y la moción de censura en particular y de la 
competencia normativa estatal sobre «bases del régimen 
jurídico de las Administraciones públicas» (art. 149.1.18 
C.E.) son cánones no coextensos (así, STC 240/2006, FJ 
8, con cita de otras).
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De hecho, conforme a su propia lógica, la ponencia ha 
de admitir implícitamente que el Estado ha regulado una 
institución como la moción de censura local al amparo 
de un único título competencial, el art. 149.1.18 CE, pero 
en dos normas distintas, la Ley reguladora de las bases 
del régimen local y la Ley Orgánica del régimen electo
ral general. Esta regulación de la institución en dos nor
mas distintas abre un interrogante que la Sentencia no 
despeja, como es el de la justificación de la inclusión de 
una base del régimen local ex art. 1491.18 CE en una nor
ma de rango orgánico como la Ley Orgánica del régi
men electoral general y que, conforme a nuestra doctri
na (STC 13/2009, de 19 de enero, FJ 9) ha sido dictada 
al amparo del art. 149.1.1 en relación los arts. 23 y 81.1 
CE. Inclusión que siguiendo el propio razonamiento de 
la Sentencia, en mi opinión, no puede implicar sino que, 
o bien la regulación de la moción de censura local en la 
Ley Orgánica del régimen electoral general no tiene el 
carácter orgánico predicable del resto de la norma que 
regula el régimen electoral general, o bien, como se des
prende con claridad de la Sentencia, que se está utilizan
do un precepto constitucional distinto del art. 149.1.18 
CE como justificativo de la atribución de competencias 
al Estado. Precepto que, frente a reiterada doctrina ini
ciada ya en la STC 5/1981, de 13 de febrero, tampoco se 
oculta que no es otro que el art. 81.1 CE, pues, en pri
mer lugar, se afirma, en el fundamento jurídico 3, que 
«en definitiva, nos encontramos con que la regulación de 
los aspectos nucleares de la moción de censura al alcalde 
entran dentro del ámbito de las bases del régimen local 
(art. 149.1.18 CE), si bien ciertos elementos de la misma, 
al optar el legislador estatal por una moción de censura 
constructiva, tienen, además, un carácter electoral y de 
desarrollo del art. 23 CE, operando respecto a los mis
mos, por el juego de los arts. 81.1, 140 y 23.2 CE, la re
serva de Ley Orgánica.», para más adelante, cuando se 
descarta –en ese mismo fundamento jurídico 3– la apli
cación al caso del art. 149.1.1 CE, sentenciar que «la ha
bilitación para establecer un régimen uniforme en esta 
materia deriva del art. 81.1 en relación con los arts. 140 
y 23 CE. A lo que se suma, en la regulación de los ele
mentos centrales de la moción de censura, la competen
cia estatal para el establecimiento de las bases del régi
men local ex art. 149.1.18 CE, de tal forma que los títulos 
específicos que ostenta así el Estado hacen pasar a un se
gundo plano el alcance y la cobertura que pudiera ofrecer 
la cláusula general ex art. 149.1.1 CE.»

En mi opinión ambas afirmaciones ponen claramente de 
manifiesto que la ratio última de la decisión desestimato
ria de la Sentencia es la utilización del art. 81.1 CE como 
título atributivo de competencias al Estado. Así, parece 
considerarse que la competencia estatal para regular la 
moción de censura en el ámbito local y la consiguien
te inconstitucionalidad por incompetencia de cualquier 
regulación autonómica en la materia descansa, de modo 
directo, en el juego conjunto del art. 81.1 CE en relación 
con los arts. 140 y 23 CE y, de modo indirecto o mediato, 
en el art. 149.1.18 CE. En mi criterio tal modo de razonar 
obvia que el art. 81.1 CE y las reglas de atribución com
petencial tienen una naturaleza distinta, pues la reserva 
establecida por el primero es, en rigor, una norma del sis
tema de fuentes y, pese a la incidencia que la reserva de 
Ley Orgánica tiene en el orden competencial, entiendo 

que las clausulas competenciales de la Constitución han 
de predeterminar su objeto y no a la inversa, pues, de 
lo contrario, se estaría afectando a la unidad sistemática 
del orden constitucional, tal como señalamos en la STC 
173/1998, de 23 de julio, FJ 7. En la Sentencia de cuya 
forma de razonar discrepo esta utilización del art. 81.1 
CE se basa en la STC 38/1983, reiteradamente citada, 
cuyos criterios, en especial en lo relativo a la relación de 
la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE con las reglas 
de delimitación de competencias entre Estado y Comu
nidades Autónomas, considero que, como he expuesto, 
han sido superados por la doctrina de este Tribunal [al 
respecto baste también con remitirse a la STC 135/2006, 
de 27 de abril, FJ 2 c)].

Por las anteriores razones, y compartiendo la conclusión 
desestimatoria a la que llega la Ponencia, entiendo que 
esa conclusión hubiera debido asentarse en el entendimi
ento de que el título competencial estatal que ampara la 
regulación de la moción de censura en el ámbito local es 
el art. 149.1.1 CE, tanto en su vertiente relativa a la regu
lación del régimen electoral general, como en su evidente 
relación que, en tanto que relativa al status de concejal y 
a las causas legales de remoción del alcalde, esta cuestión 
tiene con el art. 23 CE. Conclusión que se ratifica si se 
considera que el legislador estatal de régimen local se ha 
abstenido de regular esta cuestión en la Ley reguladora 
de las bases del régimen local y la ha reenviado a la nor
ma que regula el régimen electoral general.

En suma, frente a la argumentación de la Sentencia, es
timo que la cuestión hubiera debido encuadrarse compe
tencialmente en el art. 149.1.1 CE en relación con los arts. 
23, 81.1 y 140 CE pues, de hecho, lo que el precepto cues
tionado producía era, en el fondo, una limitación tempo
ral de las facultades de los concejales para presentar una 
moción de censura. Por eso, aun reconociendo que la cu
estión planteada tiene relación con el régimen local, en
tiendo que esa relación no puede prevalecer sobre los as
pectos relacionados con el régimen electoral y con el art. 
23 CE que la moción de censura local plantea, tanto des
de la perspectiva de los concejales, al ejercer este instru
mento de control, como de la del propio alcalde, que será 
sustituido en caso de que la moción prospere. Además 
la ponencia continúa trasladando las afirmaciones de la 
STC 38/1983, FJ 2, en relación con las elecciones locales 
a la regulación de la moción de censura, afirmando que 
lo hace (fundamento jurídico 3, último párrafo) en lo re
lativo a los elementos electorales y de desarrollo directo 
del art. 23 que presenta la moción de censura al alcalde, 
lo que, me parece que más que aproximar, aleja la cues
tión del ámbito propio del art. 149.1.18 CE y la aproxima 
al del art. 149.1.1 CE.

Así, como la propia Sentencia no niega, además de al 
régimen electoral local o, más precisamente, al sistema 
institucional de gobierno local –en cuanto que la finali
dad de la moción de censura es esencialmente un meca
nismo de exigencia de responsabilidad política que persi
gue el cambio del titular de la alcaldía– se está afectando 
al ámbito de atribuciones de los concejales en el ejercicio 
de sus funciones de representación de la voluntad de los 
vecinos y a la posición institucional del alcalde, en tan
to que responsable último del gobierno y administración 
municipales. Igualmente en cuanto a su ya aludido as
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cuestionado, evitando, en todo caso, la, en mi opinión, 
inadecuada utilización en el presente caso tanto del tí
tulo competencial estatal que deriva del art. 149.1.18 CE 
como, en especial, de la reserva de ley orgánica del art. 
81.1 CE.

Madrid, a dieciocho de abril de dos mil doce.

pecto de mecanismo de exigencia de responsabilidad po
lítica en el seno de la corporación local presenta también 
una relación con el art. 23 CE que la hace susceptible 
de recibir un tratamiento legislativo uniforme al amparo 
del tan citado art. 1491.1.CE, que debería haber sido con
siderado el título competencial estatal a partir del cual 
hubiera debido abordarse el enjuiciamiento del precepto 
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	Tram. 250-01191/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el mapa de les titulacions universitàries, la duplicitat de titulacions i la situació de les titulacions en funció de les activitats de la societat
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