
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 IX legislatura Número 321

 Quart període 29 de maig de 2012

S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 581/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la comercialització de participacions preferents i altres pro-
ductes financers de risc
Tram. 250-00874/09
Adopció p. 11

Resolució 582/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’abús comès per les entitats financeres en la comercia-
lització de participacions preferents i sobre la restitució del 
capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat
Tram. 250-00894/09
Adopció p. 11

Resolució 583/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aportació dels recursos econòmics necessaris perquè 
els afectats per la manca de liquiditat de la secció de crèdit 
de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recuperin els estalvis
Tram. 250-00873/09
Adopció p. 12

Resolució 605/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les gestions amb el Govern de l’Estat per a la formalitza-
ció de relacions diplomàtiques amb el Front Polisario
Tram. 250-00923/09
Adopció p. 12

Resolució 607/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen els diputats que han de defensar da-
vant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei del Fons 
per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de 
peatges
Tram. 271-00002/09
Adopció p. 12

1.15. Mocions

Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 315) p. 13

Moció 100/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials
Tram. 302-00142/09
Aprovació p. 13

Moció 101/IX del Parlament de Catalunya, de dis-
conformitat amb les mesures que estableix el Reial decret 
llei 16/2012, relatiu a la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut
Tram. 302-00143/09
Aprovació p. 14

Moció 102/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
Tram. 302-00144/09
Aprovació p. 14

Moció 103/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
concessions de les autopistes de peatge i l’execució d’obres 
pendents a la xarxa de carreteres
Tram. 302-00145/09
Aprovació p. 15

Moció 104/IX del Parlament de Catalunya, de su-
port al sistema català de salut
Tram. 302-00146/09
Aprovació p. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra 
l’atur
Tram. 300-00164/09
Substanciació p. 17

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
Substanciació p. 17

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
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00167/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre el futur del model sa-
nitari
Tram. 300-00168/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la previsió d’actuació 
en matèria d’incendis
Tram. 300-00169/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre el nou pla de mesures
Tram. 300-00170/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
de transport
Tram. 300-00171/09
Substanciació p. 17

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
9/2012, referent a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, correspo-
nent als exercicis 2002-2005
Tram. 258-00022/09
Coneixement de l’Informe p. 17

Dos fascicles Fascicle primer

fm7
Nota adhesiva
La Resolució de la Presidència de la secció 4.40. a la pàg. 75, ha estat anul·lada en el BOPC 326, pàg. 54.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre-
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya
Tram. 202-00079/09
Debat de totalitat p. 18
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 18

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment dels ho-
raris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primà-
ria de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon 
(Ripollès)
Tram. 250-00624/09
Rebuig p. 18

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el bilingüisme en l’Administració
Tram. 302-00141/09
Rebuig p. 18

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 del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 19

Proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00088/09
Presentació p. 19

Proposició de llei de creació d’un gravamen propi 
sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09
Presentació p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a l’Associació de 
Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de 
fam que està fent en defensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació 
dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de veloci-
tat de secció transversal del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per 
la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre 
l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
Tram. 250-01057/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la implementació del 
cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
Tram. 250-01058/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 250-01060/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aero-
port de Reus
Tram. 250-01070/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera 
nacional A-2
Tram. 250-01071/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’acceleració del peri-
tatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 
a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la senyalització de la 
sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la inclusió de la titula-
ció en criminologia en la convocatòria de places dels depar-
taments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP 
Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la preservació del Parc 
Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el funcionament de la 
Taula de Preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i distribució 
de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre els ajuts agroambien-
tals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
Tram. 250-01080/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector 
de l’olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la se-
quera
Tram. 250-01081/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
Tram. 250-01082/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-01083/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis 
policials en les competicions esportives que transcorren per 
vies interurbanes
Tram. 250-01085/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de 
la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra 
d’Ebre
Tram. 250-01086/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el tancament esglao-
nat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, 
el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica 
per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució de suport a la plataforma 
contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sot-
soficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs 
de treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la re-
activació econòmica del Pallars Jussà
Tram. 250-01088/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la descontaminació 
del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la reducció dels recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’auto-
ocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la difusió de la infor-
mació relativa als ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Va-
llirana de la carretera N-340
Tram. 250-01092/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la implantació de la se-
nyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix 
Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catà-
leg general del patrimoni per a la preservació dels recursos 
naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials 
del Llobregat
Tram. 250-01094/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
planta de Piaggio a Martorelles i de la marca Derbi i sobre 
les mesures de defensa i impuls del sector de la motocicleta
Tram. 250-01095/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau, i la seva catalogació com a 
bé de domini públic
Tram. 250-01096/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la seva adscripció als òrgans 
gestors del Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01097/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01099/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’autorització als alum-
nes de batxillerat de la Torre de Claramunt per a usar el ser-
vei de transport escolar dels alumnes d’educació secundà-
ria obligatòria
Tram. 250-01100/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüís-
tica del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
Tram. 250-01101/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
integral de millorament de la senyalització dels trams en 
obres de l’eix Transversal
Tram. 250-01102/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució de suport a les actuacions 
per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del 
judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
Tram. 250-01104/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la defensa davant del 
Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels 
plans, els programes i les mesures de suport als desocupats
Tram. 250-01106/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans 
específics per a les zones rurals afectades per l’increment 
de robatoris i la presentació dels resultats del Programa 
operatiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

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

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les 
compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’auto-
pista AP-7 del Baix Penedès
Tram. 250-01111/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’alliberament del pe-
atge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i 
la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la car-
retera C-16
Tram. 250-01112/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les situacions d’emer-
gència social i la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01205/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expe-
dients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral 
de les persones en risc d’exclusió social
Tram. 250-01207/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclu-
sió social en la transició de l’escola al treball
Tram. 250-01208/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de 
les persones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01209/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la protecció de les per-
sones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01210/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament de 
l’atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc 
d’exclusió social
Tram. 250-01211/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’impuls del treball co-
munitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la protecció de les fa-
mílies
Tram. 250-01213/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
Tram. 250-01214/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell 
General del Poder Judicial
Tram. 250-01215/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre l’evolució del nombre d’ordres de protecció per a 
dones víctimes de la violència masclista
Tram. 250-01216/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la protecció dels drets 
humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-01217/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
unitats d’escolarització compartida
Tram. 250-01218/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons 
econòmic de rescat per a la recuperació dels estalvis per-
duts pels afectats pel concurs de creditors de la Coopera-
tiva de l’Aldea
Tram. 250-01220/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la cessió de la titulari-
tat de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Pene-
dès a l’Ajuntament
Tram. 250-01221/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits 
per als treballadors autònoms i els emprenedors
Tram. 250-01222/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la prevenció de la vio-
lència i el vandalisme en els actes multitudinaris
Tram. 250-01223/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’increment de les me-
sures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xe-
nòfobs o fonamentalistes
Tram. 250-01224/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Farners 
amb el de Girona i sobre la finalització del projecte del nou 
edifici judicial de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01225/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic
Tram. 250-01226/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial d’Igualada amb el de Manresa
Tram. 250-01227/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Vilafranca del Penedès amb 
el de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01228/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el 
de la Bisbal d’Empordà
Tram. 250-01229/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus
Tram. 250-01230/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial d’Esplugues de Llobregat amb 
el de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01231/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb el 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01232/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01233/09
Presentació p. 53
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de 
Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01234/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01235/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa
Tram. 250-01236/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus
Tram. 250-01237/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la potenciació de la 
col·laboració amb les entitats de l’Alguer que treballen per  
la defensa de la llengua i la cultura catalanes
Tram. 250-01238/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les detencions de càr-
recs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla 
d’equipaments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el nomenament de 
nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
Tram. 250-01242/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01245/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució de suport a la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patri-
moni de la Humanitat per la UNESCO
Tram. 250-01246/09
Presentació p. 60

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
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 61

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el bilingüisme en l’Administració
Tram. 302-00141/09
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demar-
cació judicials
Tram. 302-00142/09
Esmenes presentades p. 65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema 
públic de salut
Tram. 302-00143/09
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera del sistema de ciència, recerca i 
innovació
Tram. 302-00144/09
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres
Tram. 302-00145/09
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria 
de salut
Tram. 302-00146/09
Esmenes presentades p. 73

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 Manel Garcia Biel a la con-
dició de membre del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals
Comunicació p. 75

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 59/IX, sobre la 
política d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 390-00059/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 75

Control del compliment de la Moció 64/IX, sobre el 
Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents 
en matèria de tresoreria
Tram. 390-00064/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre les noves fórmules i taxes aplicables a la forma-
ció professional
Tram. 354-00206/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Rasquera 
i el Perelló del maig del 2012 i la situació dels bombers vo-
luntaris
Tram. 354-00207/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació dels bom-
bers voluntaris
Tram. 354-00208/09
Sol·licitud i tramitació p. 78
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 354-00211/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el procés de privatització de Tabasa, Infraes-
tructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 354-00212/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01185/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01186/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, 
catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01187/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01188/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01189/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Torres, expre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat, 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 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01190/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, ex-
president de Renfe, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01191/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de José Enrique Ur-
quijo, exdirector general de Desenvolupament Estratègic de 
Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01192/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Marc A. García 
López, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01193/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, di-
rector general de Transport i Logística de Constructora 
d’Obres Municipals, SA, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01194/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01195/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01196/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01197/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01198/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01199/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01200/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis 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 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01201/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Transports de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01202/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secció de Transports de Barcelona de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01203/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General 
del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01204/09
Sol·licitud p. 82
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01205/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Mateu Turró, engi-
nyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01206/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Marta Sánchez 
Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Inno-
vació del Transport, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01207/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joan Amorós, se-
cretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01208/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01209/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Pere Calvet, direc-
tor tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01210/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Manuel Megía, di-
rector gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01211/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert 
en mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01212/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Ricard Riol, presi-
dent de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01213/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, en-
ginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01214/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Re-
macha, director de Rodalies 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 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01215/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Marc Garcia i 
López, director tècnic de Rodalies Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01216/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, 
doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la 
Universitat Politècnica 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 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01217/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01218/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa TBC Railway amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01219/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Coinsa Rail Transport 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 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01220/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01221/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Enric Ticó i Buixa-
dós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01222/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Isidre Gavín Valls, di-
rector de CIMALSA, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01223/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sán-
chez, president de l’Autoritat Por tuària 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01224/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Josep Andreu Fi-
gueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01225/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, di-
rector de Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01226/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Manel Medina, res-
ponsable de Distribució Cotxe Acabat, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
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la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01227/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Marc Grau, director 
de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01228/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01229/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01230/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01231/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01232/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre el desplegament de l’acció 
exterior del Govern
Tram. 356-00566/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea perquè expliqui el contingut i els resultats de la reunió 
dels presidents dels territoris que formen l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània i de les tres reunions sectorials
Tram. 356-00620/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
expliqui les afectacions a elements naturals d’interès d’una 
explotació a cel obert de guix a Tost
Tram. 356-00655/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ins-
titut de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè doni a conèixer el Programa Selvans
Tram. 356-00657/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director de la Re-
presentació de la Comissió Europea a Barcelona davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè ex-
pliqui el programa de treball de la Comissió Europea per al 
2012
Tram. 356-00664/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta Directiva de la Fundació Catalana Congrés de 
Salut Mental davant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre la situació de la salut mental i el desenvolupament del 
Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 356-00693/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professi-
onals de Salut Mental davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupa-
ment del Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 356-00694/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Associacions 
de Familiars de Malalts Mentals davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desen-
volupament del Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 356-00695/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina 
Parrilla, directora del Pla director de salut mental i addic-
cions, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla di-
rector de salut mental i addiccions
Tram. 356-00696/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Carles Constant, 
director general de Regulació, Planificació i Recursos Sa-
nitaris, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla di-
rector de salut mental i addiccions
Tram. 356-00697/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat perquè presenti l’informe del 2011 «La salut en la co-
operació al desenvolupament i l’acció humanitària»
Tram. 356-00698/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent i Gar-
riga, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de 
treball
Tram. 356-00699/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Fèlix Riera i Pra-
do, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa 
de treball
Tram. 356-00700/09
Sol·licitud p. 89

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat
Tram. 355-00098/09
Substanciació p. 89

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el ba-
lanç del compliment del mapa de les llars d’infants
Tram. 355-00106/09
Substanciació p. 89

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les fun-
cions i els objectius de l’Institut Català d’Energia i les actu-
acions que executa per a aplicar el Pla d’estalvi i eficiència 
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2011-
2014
Tram. 355-00109/09
Substanciació p. 89
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del president de la Sala Civil i Penal 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enju-
diciament criminal
Tram. 353-00241/09
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de Jutges per 
a la Democràcia 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. 353-00242/09
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de la Magistratura a 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. 353-00243/09
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a les Nacions Unides 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. 353-00244/09
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Drets Humans 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. 353-00245/09
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Juristes Demòcrates 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. 353-00246/09
Substanciació p. 90

Compareixença de Roser Bach i Fabregó, directora 
de l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial i 
magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enju-
diciament criminal
Tram. 353-00247/09
Substanciació p. 90

Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, ca-
tedràtic de dret penal i advocat penalista, 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. 353-00248/09
Substanciació p. 90

Compareixença de Mercedes García Arán, catedrà-
tica de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00249/09
Substanciació p. 90

Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, cate-
dràtic de dret processal de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00250/09
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Junta Di-
rectiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris per a expli-
car el document «Per un millor sistema públic de salut»
Tram. 357-00341/09
Substanciació p. 91

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
informar sobre el desplegament de l’acció exterior del Go-
vern
Tram. 357-00370/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
explicar el contingut i els resultats de la reunió dels presi-
dents dels territoris que formen l’Euroregió Pirineus Medi-
terrània i de les tres reunions sectorials
Tram. 357-00371/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença del director de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea per a explicar el programa de 
treball de la Comissió Europea per al 2012
Tram. 357-00372/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb el síndic de greuges per a presentar l’informe específic 
sobre la situació de la infància a Catalunya
Tram. 359-00014/09
Substanciació p. 91

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

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

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al primer trimestre del 2012
Tram. 334-00064/09
Presentació p. 91

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 581/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la comercialització de participa-
cions preferents i altres productes financers 
de risc
Tram. 250-00874/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 17, 02.05.2012, DSPC-C 304

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la subscripció de partici-
pacions preferents i altres productes financers de risc i 
sobre les accions i mesures dirigides a les entitats finan-
ceres que en comercialitzen (tram. 250-00874/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions pertinents davant el Govern de l’Estat per tal que:

a) Coordini amb la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors la revisió exhaustiva de tots els tests de conveniència, 
amb la finalitat que el contracte de subscripció de partici-
pacions preferents, o de qualsevol altre producte financer 
de risc, quedi sense efectes legals si no és un producte 
adequat al perfil de coneixement de productes financers 
del contractant o la contractant o no s’adequa als riscos 
que manifesta que està disposat a assumir.

b) Garanteixi que la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors compleixi correctament les funcions que estableixen 
les lleis amb relació a la comercialització a minoristes.

c) Desenvolupi les mesures necessàries perquè les enti-
tats financeres deixin d’ignorar sistemàticament les Nor-
mes de conducta que estableix el títol VII de la Llei de 
l’Estat 47/2007, del 19 de desembre, de modificació de la 
Llei 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors.

d) Coordini amb el Banc d’Espanya les accions necessà-
ries perquè es garanteixi la devolució del capital inicial 
de totes les persones que van subscriure participacions 
preferents havent manifestat un perfil inversor de baixa 
tolerància al risc.

e) Imposi les sancions corresponents a les entitats finan-
ceres que van vulnerar la llei ignorant els requisits legals 
per a comercialitzar determinats productes financers de 
risc, com les participacions preferents.

f) Presenti al Congrés dels Diputats, durant el pròxim pe-
ríode de sessions, un projecte de llei de transparència i 
qualitat en la comercialització dels productes financers, 
per a posar fi als abusos i l’opacitat de la banca espanyo-
la, en compliment dels requeriments reiterats de la Co-
missió Europea, ignorats pels successius governs.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

Resolució 582/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’abús comès per les entitats fi-
nanceres en la comercialització de partici-
pacions preferents i sobre la restitució del 
capital invertit als consumidors que ho ha-
gin sol·licitat
Tram. 250-00894/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 17, 02.05.2012, DSPC-C 304

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 2 de maig 2012, ha debatut el text de  
la Proposta de resolució sobre l’abús comès per les enti-
tats financeres en la comercialització de participacions 
preferents i sobre la restitució del capital invertit als con-
sumidors que ho hagin sol·licitat (tram. 250-00894/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya denuncia l’abús en què, en 
molts de casos, han incorregut les entitats financeres en 
la comercialització de participacions preferents del 1999 
ençà.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que 
els organismes reguladors –Banc d’Espanya i Comissió 
Nacional del Mercat de Valors– intervinguin per mitjà 
d’una campanya d’inspecció immediata que derivi en 
els expedients sancionadors que es considerin pertinents 
amb relació als aspectes següents:

a) Les entitats que, d’acord amb la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, han comercialitzat participacions pre-
ferents.

b) Els contractes en què s’hagi documentat la venda de 
participacions preferents i els tests Mifid.

c) La possible existència de clàusules abusives d’exemp-
ció de responsabilitat de l’entitat comercialitzadora.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’as-
solir la restitució del cent per cent del capital invertit als 
consumidors amb un perfil de risc conservador que cer-
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caven una inversió a termini fix amb capital garantit i que 
n’hagin sol·licitat el reemborsament.

4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de de-
manar als organismes reguladors –Banc d’Espanya i Co-
missió Nacional del Mercat de Valors– que impulsin una 
campanya de comunicació per part de les entitats finan-
ceres amb la finalitat de garantir que el conjunt dels afec-
tats siguin informats correctament de llurs drets i deures.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern, d’acord 
amb les competències en matèria d’entitats de crèdit, i 
l’Agència Catalana de Consum, d’acord amb les seves 
funcions, a impulsar les actuacions necessàries per a 
acomplir aquesta resolució.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

Resolució 583/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aportació dels recursos econò-
mics necessaris perquè els afectats per la 
manca de liquiditat de la secció de crèdit de 
la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recuperin 
els estalvis
Tram. 250-00873/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 17, 02.05.2012, DSPC-C 304

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 2 de maig de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aportació per part de 
l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics ne-
cessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de 
la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea 
recuperin els estalvis (tram. 250-00873/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que l’Ins-
titut Català de Finances destini els recursos econòmics 
necessaris per a atendre les necessitats de liquiditat de la 
Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre) perquè els quatre-cents afectats puguin re-
cuperar els estalvis, a partir del segon trimestre del 2012, 
tal com es va acordar en el pla presentat pel Govern al 
desembre del 2011.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

Resolució 605/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les gestions amb el Govern de 
l’Estat per a la formalització de relacions di-
plomàtiques amb el Front Polisario
Tram. 250-00923/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 9, 17.05.2012, DSPC-C 318

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió tinguda el 17 de maig de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern 
de l’Estat per a la formalització de relacions diplomàti-
ques amb el Front Polisario (tram. 250-00923/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58838).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gesti-
ons pertinents amb el Govern de l’Estat perquè formalitzi 
relacions diplomàtiques normalitzades amb el Front Poli-
sario, únic representant legítim del poble de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

El secretari en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Boada Masoliver Ernest Maragall i Mira

Resolució 607/IX del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designen els diputats 
que han de defensar davant el Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei del Fons per 
a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la 
subvenció de peatges
Tram. 271-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 23.05.2012, DSPC-P 55

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 87.2 de la Constitució es-
panyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i amb l’article 154.4 del Reglament del Parla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els diputats Josep 
Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i 
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Unió; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, perquè defensin davant el Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei del Fons per a l’homogeneïtza-
ció, el rescat selectiu i la subvenció de peatges.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 315)

En el BOPC 315, a la pàg. 20.

On diu: 

«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol 
de 2012 [...]»

Ha de dir: 

«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig 
de 2012 [...]»

On diu: 

«Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012»

Ha de dir: 

«Palau del Parlament, 10 de maig de 2012»

Moció 100/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la Llei orgànica del poder judicial i la 
planta i la demarcació judicials
Tram. 302-00142/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 24.05.2012, DSPC-P 56

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la de-
marcació judicials (tram. 302-00142/09), presentada per 
la diputada Agnès Pardell i Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa (reg. 65375), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66155) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 66162).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar davant el Ministeri de Justícia la petició de 
creació del Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan 
desconcentrat del Consell del Poder Judicial a Catalunya, 
amb les atribucions que establia l’article 98 de l’Estatut 
d’autonomia aprovat i referendat pel poble de Catalunya, 
i incloure-la a la modificació de la Llei orgànica del po-
der judicial.

b) Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions de partits judicials 
de Catalunya (concretament, del Prat de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Berga, Igualada, 
Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, Vic-Ripoll, 
Santa Coloma de Farners, La Bisbal de l’Empordà, Bala-
guer, Cervera, Falset, Valls, Gandesa i Amposta) mante-
nint informats, en tot moment, els ajuntaments dels mu-
nicipis afectats i els grups parlamentaris, i comunicar 
aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest àmbit 
al grup de treball de la Llei orgànica del poder judicial i 
de la Llei de l’Estat de demarcació i planta judicial.

c) No paralitzar els edificis judicials en fase de construc-
ció als municipis afectats per la proposta d’agrupació de 
partits judicials a què fa referència la lletra b.

d) Exercir les competències que té atribuïdes la Genera-
litat pel que fa a la demarcació, la planta i la capitalitat 
judicials establertes per l’article 107 de l’Estatut d’auto-
nomia.

e) Tenir en compte els factors següents, entre altres, per 
a elaborar una nova proposta de demarcació, planta i ca-
pitalitat judicials:

–La població empadronada i l’estacional.

–La càrrega de treball real i la potencial dels òrgans ju-
dicials.

–L’ajust amb les demarcacions i els emplaçaments de 
centres i altres serveis públics relacionats amb l’Adminis-
tració de justícia.

–Les distàncies i el temps de desplaçament dels usuaris.

–L’organització territorial.

–Els recursos financers disponibles.

f) Demanar al grup de treball de la Llei orgànica del po-
der judicial i de la Llei de d’Estat de demarcació i plan-
ta judicial que tingui en compte, entre altres, els factors 
enumerats en la lletra e.

g) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Jus-
tícia i davant el Consell General del Poder Judicial per-
què, dins l’exercici del 2012, cobreixin les vacants de jut-
ges i fiscals titulars que necessita el sistema judicial a 
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Catalunya i, en tot cas, el dotin dels recursos necessaris 
per a cobrir-hi les vacants amb jutges i fiscals substituts 
suficientment formats, amb totes les garanties salarials i 
d’estabilitat, per tal que puguin desenvolupar correcta-
ment llur funció mentre no es cobreixen les places amb 
els titulars que corresponguin.

h) Fer arribar al Ministeri de Justícia i al Consell Gene-
ral del Poder Judicial la relació de noves places de jut-
ges, magistrats i fiscals que calen a Catalunya de manera 
urgent, tant per a cobrir les necessitats dels jutjats i tri-
bunals ja existents, com per a crear-ne de nous, allà on 
calgui d’acord amb els estudis efectuats pel Departament 
de Justícia.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Moció 101/IX del Parlament de Catalunya, 
de disconformitat amb les mesures que es-
tableix el Reial decret llei 16/2012, relatiu a la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
Tram. 302-00143/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 24.05.2012, DSPC-P 56

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sis-
tema públic de salut (tram. 302-00143/09), presentada 
per la diputada Carme Capdevila i Palau, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66062) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66156).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva disconfor-
mitat amb la manera com el Govern de l’Estat ha fet la 
reforma del Sistema Nacional de Salut, mitjançant el  
Reial decret llei 16/2012, del 20 de abril, de mesures ur-
gents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions.

2. El Parlament de Catalunya mostra la seva disconfor-
mitat amb la invasió de les competències del Govern de 
Catalunya per part del Govern de l’Estat i insta el Govern 
de Catalunya a interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
per invasió de competències pròpies, establertes per l’Es-
tatut d’autonomia, si així ho considera el dictamen que ha 
d’emetre el Consell de Garanties Estatutàries.

3. El Parlament de Catalunya rebutja les mesures que es-
tableix el Reial decret llei 16/2012, com l’exclusió de l’as-
sistència sanitària dels joves majors de vint-i-sis anys i 
sense contracte laboral i de les persones que no poden 
acreditar la condició d’assegurat, i que comporten la crea-
ció d’una barrera per a l’accés al sistema sanitari que tren-
ca el caràcter públic i universal del Sistema Nacional de 
Salut i que vulnera el que disposen l’article 42.4 de l’Es-
tatut, d’acord amb el qual «els poders públics han de ga-
rantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència 
sanitària pública», i l’article 23 de l’Estatut, d’acord amb 
el qual «totes les persones tenen dret a accedir en condi-
cions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de respon-
sabilitat pública».

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

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

Moció 102/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació financera del sistema de 
ciència, recerca i innovació
Tram. 302-00144/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 24.05.2012, DSPC-P 56

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació financera del sistema de ciència, recer-
ca i innovació (tram. 302-00144/09), presentada per la 
diputada Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari 
Socia lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 66044), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
66157) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66160).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya declara que la reducció 
anunciada de la despesa pública en recerca i desenvolu-
pament de l’Administració general de l’Estat fa preveure 
dificultats per al conjunt d’activitats de la ciència, la re-
cerca i la innovació a Catalunya, que en termes generals 
té un nivell alt de qualitat objectiva i que en molts casos 
competeix al màxim nivell mundial, especialment en el 
sector de la biomedicina.

2. En conseqüència, i en benefici de l’objectiu compartit 
d’impulsar el teixit de recerca i innovació de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Convocar, durant el mes de juny del 2012 –i conside-
rant que la recerca i la innovació són elements priorita-
ris per al desenvolupament econòmic i social de Catalu-
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nya–, la comissió de seguiment del Pacte Nacional per a 
la Recerca i la Innovació, amb l’objectiu de consensuar 
les estratègies que han de permetre a Catalunya assolir 
un augment gradual de la inversió en recerca i desenvo-
lupament, per a arribar al 2% del producte interior brut 
durant el període del 2013 al 2020.

b) Presentar, durant el proper període de sessions, el Pro-
jecte de llei de la ciència i el Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

c) Demanar al Govern de l’Estat que la reducció d’un 
25% del pressupost estatal no afecti:

–El manteniment de les aportacions de l’Estat a les grans 
infraestructures i plataformes cientificotecnològiques 
singulars de Catalunya.

–El compliment dels compromisos adquirits pel Centre 
de Supercomputació de Barcelona (BSC) en la iniciativa 
europea Partnership for Advanced Computing in Europe 
(PRACE) per a l’any 2012, de manera que quedi assegu-
rat tant des del punt de vista polític com, en darrera ins-
tància, financer.

–La continuïtat dels centres del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC).

–La continuïtat dels fons estructurals i competitius de 
l’Institut de Salut Carlos III als centres de recerca biomè-
dica de Catalunya.

–La continuïtat de la contractació de diversos tipus d’in-
vestigadors a Catalunya, sense menystenir cap disciplina 
i establint, principalment, instruments per a retenir el ta-
lent investigador jove.

d) Assegurar la continuïtat del finançament dels pro-
grames principals de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) com a motor del sector agro-
alimentari.

e) Presentar, per mitjà del Departament d’Economia i 
Coneixement, amb acord previ amb l’Administració ge-
neral de l’Estat, un pla d’impuls, finançament i sostenibi-
litat dels parcs científics i tecnològics per al període del 
2013 al 2020 que esdevingui un instrument òptim per a la 
sinergia entre la universitat i l’empresa i per al desenvolu-
pament territorial i social i, d’una manera especial, fixar 
una solució financera per al retorn dels crèdits anomenats 
parquetazos.

f) Continuar treballant en les mesures d’impuls dels 
avenços en matèria de recerca i desenvolupament de les 
universitats catalanes i dels centres tecnològics al teixit 
empresarial català, especialment entre les petites i mit-
janes empreses.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Moció 103/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les concessions de les autopistes de 
peatge i l’execució d’obres pendents a la 
xarxa de carreteres
Tram. 302-00145/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 24.05.2012, DSPC-P 56

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres 
(tram. 302-00145/09), presentada pel diputat Jordi Cañas 
Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65374 
i 66085), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 66063), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 66134), pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 66158 i 66230) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 66161).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar, 
habilitant a aquest efecte un espai en el web del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, i lliurar a tots els grups 
parlamentaris tota la documentació sobre:

a) Les autopistes de peatge de titularitat estatal i de titu-
laritat autonòmica.

b) Les empreses que es van presentar a les licitacions 
d’adjudicació de concessions en vigor de les autopistes 
de peatge.

c) La persona i la institució responsables de la presa de 
decisions sobre les concessions en vigor per a autopistes 
de peatge.

d) La data d’adjudicació i la data de les pròrrogues de 
l’adjudicació de les concessions en vigor de les autopistes 
de peatge.

e) La data de finalització de les concessions en vigor de 
les autopistes de peatge.

f) La persona i la institució responsables de la presa de 
decisions sobre les pròrrogues de les concessions en vi-
gor de les autopistes de peatge.

g) Les condicions particulars (els plecs de clàusules) que 
es van exigir en les licitacions de les autopistes de peatge 
a les autopistes dependents de la Generalitat.

h) Els factors que van determinar l’adjudicació de les 
concessions de les autopistes de peatge a les empreses 
concessionàries respectives.

i) Les contrapartides que es van exigir a les empreses 
concessionàries per a la pròrroga de l’adjudicació de les 
respectives concessions per a l’explotació de peatges, i 
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també el marge de benefici i de retorn de la inversió exi-
git a aquestes empreses.

j) El total d’inversions efectuades per les empreses con-
cessionàries d’autopistes de peatge, amb el desglossa-
ment dels costos de construcció, manteniment i explota-
ció de les autopistes.

k) Els rendiments totals, individualitzats per empresa 
concessionària, concessió i any, derivats de les conces-
sions de les autopistes de peatge.

l) Els índexs d’amortització de la concessió de les auto-
pistes de peatge i de la inversió en infraestructures de les 
empreses concessionàries respectives.

m) Amb relació a l’article 58.1 de la Llei 21/2001, del 28 
de desembre, de mesures fiscals i administratives, totes 
les actuacions dutes a terme per la Generalitat relatives a 
la construcció o explotació de noves autopistes, de vies en  
règim de concessió i de prolongacions de les existents, i 
també el cost econòmic total d’aquestes actuacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant l’Administració general de 
l’Estat per a disposar dels mitjans econòmics i pressu-
postaris per a licitar i executar sense més retard les obres 
pendents previstes en el Protocol de col·laboració entre el 
Ministeri de Foment i el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques per a l’execució de diverses actua-
cions en les respectives xarxes de carreteres i per al canvi 
de titularitat d’alguns trams d’aquestes xarxes, signat el 
27 d’octubre de 2005.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

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

Moció 104/IX del Parlament de Catalunya, 
de suport al sistema català de salut
Tram. 302-00146/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 24.05.2012, DSPC-P 56

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria 
de salut (tram. 302-00146/09), presentada pel diputat Jo-
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 66064), pel Subgrup Parlamentari Ciutadans 
(reg. 66131) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 66159).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) El rebuig al canvi de model de sistema sanitari que 
comporta el Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sis-
tema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat 
de les seves prestacions, que vulnera la universalitat amb 
l’exclusió d’immigrants no regulars i de majors de vint-
i-sis anys que no hagin treballat, entre altres col·lectius, i 
també el rebuig a totes les mesures que vulneren les com-
petències de la Generalitat.

b) El ple suport al sistema català de salut, basat en els 
principis que estableixen la Llei 14/1986, del 25 d’abril, 
general de Sanitat; la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’or-
denació sanitària de Catalunya, i la Llei 21/2010, del 7 de 
juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut, i en els principis 
d’universalització dels serveis sanitaris, d’equitat i de su-
peració de les desigualtats territorials i socials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Esta-
tutàries sobre la possible vulneració de la Constitució i 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per part del Reial 
decret llei 16/2012 i, si es confirma que vulnera la Cons-
titució i l’Estatut, interposar un recurs d’inconstituciona-
litat davant el Tribunal Constitucional tan aviat com es 
conegui el dictamen.

b) Garantir l’atenció sanitària a totes les persones resi-
dents a Catalunya en condicions d’igualtat i gratuïtat i 
assegurar la salut pública de la població.

c) Rebutjar el copagament de la medicació hospitalària 
de dispensació ambulatòria i garantir-ne la dispensació a 
Catalunya en condicions de gratuïtat, tal com s’està fent.

d) Impulsar les següents actuacions per a la reducció de 
la despesa farmacèutica:

Primera. Crear un sistema propi d’informació sobre me-
dicaments i terapèutica.

Segona. Impulsar la formació continuada del personal 
sanitari independent de la indústria farmacèutica.

Tercera. Incrementar progressivament el percentatge de 
receptes electròniques fins al cent per cent de les pres-
cripcions mèdiques.

Quarta. Crear comissions farmacoterapèutiques en tots 
els àmbits territorials de salut, per tal d’aplicar la selecció 
de medicaments en llur àmbit d’influència, garantir-hi la 
participació dels professionals, fer el seguiment del con-
sum de medicaments, desenvolupar la informació i la 
formació continuada independents de la indústria i avalu-
ar els resultats obtinguts.

e) Garantir el suport necessari amb els recursos adequats 
a les entitats socials de lluita contra la sida perquè con-
tinuïn acomplint les tasques de prevenció i assistència.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

Interpel·lació al Govern sobre el futur del mo-
del sanitari
Tram. 300-00168/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures de transport
Tram. 300-00171/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 9/2012, referent a l’Ajuntament de Riells 
i Viabrea, corresponent als exercicis 2002-
2005
Tram. 258-00022/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.



29 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 321

2.01.02. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 18

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-
ria, al treball autònom, al treball autònom 
dependent i a la petita i microempresa de 
Catalunya
Tram. 202-00079/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 33, tinguda el 
23.05.2012 (DSPC-P 55), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels horaris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 317).

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei nocturn del CAP Hospitalet de 
l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 317).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis d’atenció continuada als cen-
tres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan 
de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
Tram. 250-00624/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 17, 
tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 317).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el bilingüisme en l’Administració
Tram. 302-00141/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 33, tin-
guda el 23.05.2012 (DSPC-P 55).
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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 del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 202-00014/09

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 17 de 
maig de 2012, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública 
(tram. 202-00014/09) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 109.1 i concordants del Reglament del Par-
lament. La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari Socialista

Agnès Pardell Veà

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José Garcia Cuevas

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

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

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

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 30.05.2012 al 04.06.2012).

Finiment del termini: 05.06.2012; 09:30 h.

Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00088/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent:

Proposició de llei d’icv-euia de reforma  
de l’impost de successions i donacions

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és recuperar una 
tributació justa de l’Impost de Successions i Donacions.

Normativa afectada

Llei 29/1987, de 18 desembre, de l’Impost sobre Succes-
sions i Donacions.

Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost de 
successions i donacions.

Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost de suc-
cessions i donacions.

Capacitat normativa

Aquesta Proposició de Llei s’emmarca en allò establert 
en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre 
Successions i Donacions i la Llei orgànica 3/2009, de 18 
de desembre, de modificació de la Llei orgànica 8/1980, 
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats au-
tònomes que reconeix les competències normatives de la 
Generalitat respecte les reduccions de la base imposable, 
la tarifa, la fixació de la quantia i els coeficients del patri-
moni preexistent, les deduccions, les bonificacions, així 
com la regulació de la gestió de l’Impost de Successions 
i Donacions.

De la mateixa manera, la Disposició Addicional Setena 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com la Llei 
16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de 
l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fi-
xació de l’abast i les condicions de la cessió, estableixen 
que l’Impost de Successions i Donacions és un tribut amb 
rendiment íntegrament cedit a la Comunitat Autònoma 
de Catalunya.

Necessitat i incidència social

En un moment d’increment de les desigualtats socials 
i de dificultats financeres per part de la Generalitat cal 
ampliar els ingressos per tal de no fer recaure tot el pes 
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de l’ajust que exigeix la crisi sobre els serveis bàsics de 
benestar de la ciutadania. En particular l’Impost de Suc-
cessions i Donacions suposa una oportunitat d’augmentar 
ingressos sobre una figura impositiva de caràcter redis-
tributiu, que gestiona i recapta íntegrament la Generali-
tat, i que contribueix a reduir les desigualtats socials es-
tructurals.

Exposició de motius

I

L’impost sobre successions i donacions és un tribut es-
tatal directe de caràcter personal que grava l’increment 
de patrimoni de les persones físiques derivat de la recep-
ció d’una herència, de l’acceptació d’una donació o de la 
percepció d’una quantitat provinent d’una assegurança 
de vida.

Als darrers anys l’impost ha estat sotmès a contínues  
reformes. Les més destacades van ser la redacció de la 
Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost so-
bre successions i donacions, on es va produir un impor-
tant increment per les reduccions per parentiu, reduint 
substancialment els ingressos provinents de l’impost, pe-
rò garantint la recaptació dels contribuents de majors in-
gressos.

Sense que la citada llei arribés a desplegar-se íntegra-
ment, es va produir una nova reforma mitjançant la Llei 
3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010. 
Aquesta reforma bonifica el 99% de la quota tributària 
per a tots els contribuents dels grups de parentiu I i II. La 
reforma ignora així la capacitat tributària del contribuent 
i renuncia a garantir la recaptació entre aquelles herèn-
cies més elevades, que, a més, no tenen problemes per 
afrontar el pagament de l’Impost.

Aquesta reforma del 2011 significa renunciar a la major 
part dels ingressos sense introduir cap criteri de gradu-
ació en funció de la base imposable del subjecte passiu. 
L’actual aplicació de l’impost permet que una família 
amb cònjuge i dos fills pugui rebre sense pagar la pri-
mera residència, l’empresa familiar i 1,3 milions d’euros. 
Una visió tan esbiaixada sobre el que és, segons el go-
vern, la «classe mitjana» té un extraordinari efecte nega-
tiu a nivell recaptatori: una caiguda del 75% dels ingres-
sos que genera l’impost.

L’Impost de Successions i Donacions, abans del seu pro-
gressiu desmantellament, era un dels tributs amb major 
capacitat redistributiva: no carrega sobre les rendes de 
treball, i sí que ho fa en gran proporció sobre les grans 
fortunes. Aquest impost contribueix a la redistribució 
de la riquesa i a la igualtat d’oportunitats entre membres 
d’una mateixa generació, independentment de la famí-
lia on han nascut, evitant que una persona pel simple fet 
d’haver rebut una herència quedi exempta de participar 
de la cultura de l’esforç.

És una proposta que reforça la tributació directa i pro-
gressiva, que és més justa, com alternativa a incremen-
tar els impostos indirectes que paguen per igual tots els 
ciutadans i ciutadanes amb independència del seu nivell 
d’ingressos.

Fins al 2010 el 40% de la recaptació de l’impost de suc-
cessions provenia del tram de renda superior, aquell for-

mat per les persones que reben més de 400.000 euros 
d’herència a part de l’habitatge: és a dir, el 40% de la re-
captació corresponia a menys del 2% de les liquidacions 
presentades. Més del 80% dels ingressos provenia de les 
declaracions del 15% de persones amb majors herències. 
Les xifres han desmuntat el tòpic fals i interessat de que 
les persones més riques no pagaven l’impost, ja que, en-
tre altres motius, és un tribut amb dificultats de la seva 
deslocalització.

Amb la proposta de reforma d’aquesta llei, no tributaran 
les petites i mitjanes herències, però permetrà recuperar 
el 78% de la recaptació inicial de l’impost. Això supo-
sarà uns ingressos addicionals d’entre 400 i 500 milions 
d’euros anuals addicionals, i només afectaria al 10% dels 
contribuents.

Aquesta reforma generarà importants ingressos, que es 
recaptaran i gestionaran íntegrament a Catalunya, qües-
tió especialment rellevant en un marc de reducció dràsti-
ca dels ingressos per l’aplicació de les polítiques d’auste-
ritat així com per les deslleialtats institucionals. El marge 
de maniobra a Catalunya s’ha demostrat molt menor que 
el d’aquells països on des del lideratge públic estan sor-
tint millor de la crisi, degut a que disposen d’una major 
pressió fiscal, especialment sobre les rendes més altes i 
tenen una política més efectiva en la lluita contra el frau. 
És per tant, una proposta per reequilibrar les aportacions 
i els esforços dels diferents sectors socials per fer front a 
la crisi i a la vegada posar en evidència que hi ha alterna-
tives a les retallades.

A Europa la majoria de països mantenen aquest impost o 
importants impostos sobre el patrimoni d’impacte equi-
valent en el model tributari al que suposa l’Impost de 
Successions i Donacions. Països com França, Alemanya, 
el Regne Unit, Noruega, Dinamarca, Holanda o Àustria el  
mantenen; i el debat polític sobre la necessitat de crear 
aquesta figura impositiva és present a països com els Es-
tats Units.

II

La proposta proposa quatre modificacions fonamentals: 
canviar les reduccions per parentiu establertes a la llei 
19/2010 per les reduccions prèvies, eliminar la reducció 
per parentiu addicional introduïda per la llei 19/2010, eli-
minar la bonificació del 99% establida per la llei 3/2011 i 
introduir una reducció variable de la base imposable per 
garantir que les herències de fins a 160.000 euros pels fa-
miliars de primer grau no hauran de pagar l’impost.

L’apartat primer de l’article únic pretén recuperar les re-
duccions per parentiu anteriors a la reforma del 2010. Ai-
xò no suposa un retorn a la situació prèvia, ja que amb la 
present llei l’habitatge habitual, gruix principal en la ma-
joria d’herències, segueix sent exempt fins als 500.000 
euros. Això assegurarà que la classe treballadora no es 
vegi ofegada per un impost sobre l’habitatge.

L’apartat segon elimina la reducció per parentiu addicio-
nal introduïda per l’article 30 de la Llei 19/2010 i introdu-
eix una novetat normativa.

El nou article 30 suposa una reducció variable de la base 
imposable per bases imposables inferiors a 160.000 eu-
ros i per donataris del Grup I i II (fills, cònjuges, ascen-
dents i descendents). Aquesta reducció de la base impo-
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sable consisteix en una quantitat variable l’aplicació de 
la qual determini una base liquidable d’import zero. Ai-
xò comporta que només tributarien les herències a partir 
de 160.000 euros. L’habitatge habitual seguiria quedant 
exempt fins a un valor de 500.000 euros. Les herències 
de més de 160.000 euros corresponents a cònjuges i fills 
mantindrien les reduccions que ja tenien abans del 2010.

La disposició derogatòria elimina la bonificació del 99% 
de la quota tributària introduïda per la llei 3/2011, res-
ponsable de la insostenible caiguda en la recaptació de 
l’impost.

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

Proposició de llei

Article únic. Modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions

Primer. Reduccions per parentiu

L’article 2 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions queda redactat 
com segueix:

«Article 2. Reducció per parentiu

1. En les adquisicions per causa de mort, s’aplica la re-
ducció que correspongui d’entre les següents per raó del 
grau del parentiu entre l’adquirent i el causant:

a) Grup I: adquisicions per descendents i adoptats me-
nors de vint-i-un anys: 18.000 euros, més 12.000 euros 
per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causaha-
vent, fins al límit de 114.000 euros.

b) Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
18.000 euros.

c) Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 9.000 euros.

d) Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart 
grau, graus més distants i estranys, no s’aplica cap reduc-
ció per raó de parentiu.

2. Els imports que estableix l’apartat 1 es redueixen a 
la meitat en el cas que el contribuent opti, en els termes 
de l’article 31, per aplicar qualsevol de les reduccions i 
exempcions següents:

a) Les reduccions que estableixen les seccions tercera a 
desena, llevat de la reducció per habitatge habitual, que 
estableix la secció sisena, reducció que és aplicable en 
tots els casos.

b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de 
l’Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les 
explotacions agràries.

c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o 
exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i 
que depengui de la concurrència de determinats requisits 

el compliment dels quals correspongui exclusivament a 
la voluntat del contribuent.»

Segon. Implantació d’una Reducció autonòmica 
per cònjuge i parents directes per herències

L’Article 30 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions queda redactat 
com segueix:

«Article 30. Règim d’Aplicació

Sense perjudici de les reduccions que preveu l’article 2 de 
la present llei, s’aplicarà una reducció pròpia per a adqui-
sicions per causa de mort, incloses les dels beneficiaris de 
pòlisses d’assegurances de vida, sempre que concorrin 
en el subjecte passiu els requisits següents:

a) Que estigui comprès en els grups I i II que defineix 
l’article 2 de la present llei, o en el supòsit d’assimilació 
que estableix l’article 59 d’aquesta Llei.

b) Que la seva base imposable no sigui superior a 160.000 
euros.

c) Que el seu patrimoni preexistent estigui comprès en 
el primer tram de l’escala que estableix l’article 22 de la 
Llei 29/1987, de 18 de desembre.

L’import d’aquesta reducció de la base imposable consis-
tirà en una quantitat variable, l’aplicació determini una 
base liquidable d’import zero.

En els supòsits en què escaigui aplicar el tipus mitjà efec-
tiu de gravamen, per desmembrament de domini o acu-
mulació de donacions a la successió, el límit de 160.000 
euros que preveu el paràgraf b estarà referit al valor ínte-
gre dels béns que siguin objecte d’adquisició.»

Disposició Derogatòria

1. Es deroga la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació 
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions.

2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o infe-
rior al d’aquesta llei que la contradiguin, s’hi oposin o hi 
resultin incompatibles.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
per bé que s’aplica, als fets imposables meritats a partir 
de l’1 de gener de 2013.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Proposició de llei de creació d’un gravamen 
propi sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de Llei d’ICV-EUiA de creació  
d’un gravamen propi sobre l’impost de patrimoni

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és crear una escala 
de gravamen pròpia aplicable a Catalunya per a l’impost 
sobre el Patrimoni.

Capacitat normativa

Aquesta Proposició de Llei s’emmarca en allò establert 
en la Disposició Addicional Setena de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, que estableix els tributs estatals cedits 
totalment, entre ells el de Patrimoni.

Així mateix la llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost so-
bre el Patrimoni, que reconeix la potestat de la Genera-
litat per aprovar una escala pròpia de gravamen sobre la 
base liquidable d’aquest impost.

Normativa afectada

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics

Llei 31/2002 del 30 de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives.

Necessitat i incidència social

En un moment de dificultats financeres per part de la Ge-
neralitat cal ampliar els ingressos per tal de no fer re-
caure tot el pes de l’ajust que exigeix la crisi sobre els 
serveis bàsics de benestar de la ciutadania. En particular 
l’impost de Patrimoni suposa una oportunitat d’augmen-
tar ingressos sobre una figura impositiva de caràcter re-
distributiu.

Exposició de motius

La crisi econòmica en la que ens trobem immersos ha 
provocat un augment de les necessitats de despesa en 
atenció social i una reducció dels ingressos per l’aug-
ment de l’atur, el tancament d’empreses, la davallada en 
la compra i venda d’immobles, entre d’altres, i, en defi-

nitiva, els seus efectes en la disminució de la recaptació. 
La combinació d’aquest dos fenòmens ha tingut com a 
conseqüència l’augment del dèficit i les dificultats per fi-
nançar el deute de la Generalitat.

Amb l’objectiu declarat de reduir aquest dèficit des del 
Govern de la Generalitat s’han dut a terme diversos pa-
quets de mesures destinades a reduir la despesa pública 
i que s’han concretat, majoritàriament, en retallades en 
els serveis públics (salut, educació, transport públic, ser-
veis socials... i així un llarg etcètera). Dos anys després 
de l’assumpció d’aquesta política d’austeritat agressiva 
a l’Estat, un any després a Catalunya, la conclusió evi-
dent és que no estan demostrant ser efectives. El dèficit 
es va reduir en un més que modest 0,93% el 2011 res-
pecte 2010. Per contra, l’atur va pujar fins a les 775.000 
persones i l’economia va decréixer el darrer trimestre del 
2011 i es previsible que continuï aquest primer de 2012, 
el que ens situaria en recessió tècnica i a les portes de la 
depressió. En definitiva, les mesures preses no només no 
estan servint per reduir el dèficit o impulsar l’economia, 
sinó que l’estan empitjorant i provocant una situació cada 
cop més difícil cada cop a més gent. Si s’entorpeix o es 
dificulta la recuperació econòmica serà molt més difícil 
corregir els desequilibris fiscals i l’atur serà la variable 
més perjudicada.

És obvi, doncs, que fins ara s’ha estat molt ambiciós en 
el terreny de reduir la despesa, amb mesures ineficaces i 
injustes i, en canvi, molt poc en el terreny d’augmentar 
els ingressos, amb especial incidència en aquells sectors 
amb més renda i més capacitat per aportar diners a les 
finances públiques. És més, fins i tot aquest govern es va 
permetre el luxe d’eliminar una de les figures impositives 
més redistributives que teníem a Catalunya com era l’im-
post de successions.

Davant la crisi i en un moment de nova recaiguda en la 
recessió és necessari i urgent, doncs, adaptar el nostre 
sistema impositiu a les necessitats actuals per tal de ga-
rantir la suficiència de recursos i l’equitat, de manera que 
s’afavoreixi una contribució a la sortida de la crisi més 
justa i solidària per part dels qui més tenen. Així ma-
teix, l’objectiu és prendre mesures que tinguin un impac-
te menys negatiu sobre la demanda agregada i sobre l’efi-
ciència econòmica, que contribueixin a cobrir el dèficit 
que ha generat la crisi però també a aplicar polítiques 
més efectives per impulsar l’economia.

D’entre les diferents figures impositives l’impost de Pa-
trimoni és un dels que es consideren més redistributius. 
Eliminat el 2008, el govern de l’Estat el va recuperar la 
passada legislatura, si ve amb caràcter temporal. Es trac-
ta d’un impost cedit a les CCAA, de manera que Catalu-
nya compta amb capacitat normativa al respecte i la seva 
recaptació recau sobre les nostres finances.

Aquesta proposició de llei té per objectiu fer efectives 
aquestes competències normatives sobre l’impost per tal 
d’establir una escala pròpia de tipus aplicables a la base 
liquidable de l’impost, per tal d’augmentar els ingressos 
públics.

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

Article 1 Mínim exempt

Es modifica l’article 59 de la llei 5/2012 de 20 de març 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de crea-
ció de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 59. Mínim Exempt

Amb efectes de 31 de desembre de 2011, es modifica l’ar-
ticle 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, que resta de la manera següent: 

«Article 2. Mínim Exempt

»L’import del mínim exempt en l’impost sobre el patrimo-
ni es fixa en 500.000 euros»

Article 2. Gravamen

Es modifica la llei 5/2012 de 20 de març de mesures fis-
cals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, incorporant 
un nou article, 59bis), que resta redactat de la manera se-
güent: 

«Article 59 bis. Gravamen

La basa liquidable de l’Impost de Patrimoni serà gravada 
als tipus de la següent escala: 

Base  
liquidable

-
Fins euros

Quota
-

Euros

Resta base  
liquidable

-
Fins euros

Tipus  
aplicable

-
Percentatge

0,00 0,00 167.129,45 0,3
167.129,45 501,38 167.123,43 0,5

334.252,88 1.337,02 334.246,87 0,7
668.499,75 3.676,79 668.499,76 1

1.336.999,51 10.361,78 1.336.999,50 1,5
2.673.999,01 30.416,77 2.673.999,02 2
5.347.998,03 83.896,78 5.347.998,03 2,5

10.695.996,06 217.596,70 En endavant 3

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 65088 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 18.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65088)

Apartat 1

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

«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a 
aquelles iniciatives cíviques que, arreu del territori del 
domini lingüístic del català, tinguin com a objectiu la 
conscienciació per l’assoliment del màxim estatut legal 
per a la llengua catalana i el seu foment i difusió.»

apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar aquest sentir als altres governs dels 
territoris, amb els quals es comparteix patrimoni lingüís-
tic, tot propiciant marcs de col·laboració institucional 
per al foment i difusió de la llengua i també per al seu 
ús oficial.»
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Proposta de resolució sobre l’homogeneït-
zació dels criteris tècnics en la instal·lació de 
reductors de velocitat de secció transversal 
del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09

Esmenes presentades
Reg. 65083 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65083)

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

«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Genera-
litat a posar en coneixement de les administracions locals 
la normativa sobre elements reductors de velocitat a les 
travesseres urbanes elaborada per la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat, per tal de possibilitar la seva 
aplicació dins dels seus àmbits competencials respectius.»

Proposta de resolució de suport a Jaume 
Bonet per la seva vaga de fam en defensa 
del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09

Esmenes presentades
Reg. 64854 i 65089 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 18.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 64854)

Addició de nous apartats

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

D’un nou apartat 3

«El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència 
que el president del Govern Balear, José Ramón Bauzá 
Díaz, retiri la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears perquè vulnera la Declaració Universal 
dels Drets Lingüístics i atempta contra els drets dels ca-
talanoparlants reconeguts a l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears.»

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

D’un nou apartat 4

«Trametre una petició a la directora general de la UNESCO  
demanant la seva mediació en aquest afer.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65089)

apartat 1

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

«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a 
aquelles iniciatives cíviques que, arreu del territori del 
domini lingüístic del català, tinguin com a objectiu la 
conscienciació per l’assoliment del màxim estatut legal 
per a la llengua catalana i el seu foment i difusió.»

apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar aquest sentir als altres governs dels 
territoris, amb els quals es comparteix patrimoni lin-
güístic, tot propiciant marcs de col·laboració institucio-
nal per al foment i difusió de la llengua i també per al seu 
ús oficial.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65084 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65084)

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

Al punt 1

«1. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità la 
rea lització d’un estudi o informe per a l’establiment d’un 
sistema de quilometratge que substitueixi l’actual Siste-
ma Tarifari Integrat en zones tarifàries.»

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

Al punt 2

«2. Analitzar i informar de l’impacte econòmic que tin-
dria la possible incorporació del municipi de Sant Cugat 
del Vallès a la zona tarifària 1 mentre sigui vigent l’actual 
Sistema Tarifari Integrat.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 3

«3. Donar difusió entre els estudiants de la UAB de les mi-
llors opcions de títols de transport integrats i de les com-
binacions amb les diferents modalitats de transport pú-
blic.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

Al punt 4

«4. Modificar el recorregut de la línia de Rodalies Ren-
fe R7 per tal que finalitzi el seu recorregut a Sant Cugat 
en lloc de fer-ho a Cerdanyola Universitat, tan bon punt 
entri en funcionament l’intercanviador compacte de l’es-
tació de rodalia de Sant Cugat del Vallès i de l’estació de 
Volpelleres de FGC.».

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Al punt 5

«5. Fer les gestions necessàries al Govern de l’Estat per-
què doti una partida pressupostaria per a la transforma-
ció l’estació de Rodalies Renfe de Sant Cugat i que aques-
ta pugui esdevenir, juntament amb l’actual estació de 
Volpelleres de FGC, un intercanviador compacte.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65085 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65085)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Ministeri de Foment a procedir de ma-

nera urgent al desdoblament de la carretera N-II al seu 
pas per les comarques de Girona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65092 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 17.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65092)

Apartat 1

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

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

Apartat 3

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

3. Iniciar durant el 2012-2015 la implementació del pro-
grama com a mínim a un sector de cada Regió sanitària 
de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65091 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65091)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar d’immediat les obres de l’Institut Alt Foix 
de Sant Martí Sarroca, adjudicat per GISA el 3 d’abril 
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de 2010, a fi que puguin entrar en servei el curs 2013-
2014, tan aviat com la disponibilitat pressupostària ho 
permeti.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65086 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65086)

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

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

Millorar la seguretat viària del PK 27 de la C-55, a l’en-
llaç de sant Pau, mitjançant les actuacions següents:

– Reforçament de la senyalització vertical per fer encara 
més visibles als conductors les senyals específiques de li-
mitacions de velocitat.

– Priorització de l’ampliació del pont sobre el riu Carde-
ner pròxim al nus de Sant Pau, per tal de poder implantar 
una mitjana de separació i millorar la incorporació del 
nus direcció Barcelona.

– Impuls de la redacció del projecte constructiu correspo-
nent a l’esmentada ampliació del pont sobre el Cardener.

– Col·locació pel Servei Català del Trànsit d’un radar 
fix en aquesta zona propera al PK 27, durant aquest any 
2012.

Així mateix millorar la seguretat viària entre el PK 16 i 
18 mitjançant:

– Un reforçament de la senyalització vertical per fer en-
cara més visibles els conductors les senyals específiques 
de limitacions de velocitat existents en aquesta zona.

– Col·locació pel Servei Català del Trànsit d’un radar fix 
en la zona al voltant del PK 16 i 18, durant aquest any 
2012.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65090 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 18.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65090)

apartat 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar 
jurídicament el projecte de cens dels professionals ads-
crits al sector de la creació i, en el cas que no vulneri 
la normativa relativa a la protecció de dades, a donar-hi 
suport.»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Es-
tratègica de l’Aeroport de Reus
Tram. 250-01070/09

Esmenes presentades
Reg. 63198 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 63198)

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

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

– Consensuar amb el territori i amb la resta de membres 
de la Taula Estratègica la incorporació de l’Ajuntament 
de Constantí com a nou membre de la Taula estratègica 
de l’Aeroport de Reus, ja que més d’un 40% dels terrenys 
que ocupa aquest aeroport es troben dins del terme muni-
cipal d’aquest municipi del Tarragonès.»
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 durant les obres de desdo-
blament de la carretera nacional A-2
Tram. 250-01071/09

Esmenes presentades
Reg. 62919 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62919)

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

Exigir al Ministerio de Fomento la gratuïtat de l’autopis-
ta AP7, en el seu tram de Girona fins a la frontera fran-
cesa, mentre durin les obres de desdoblament de la carre-
tera nacional A2.»

Proposta de resolució sobre l’acceleració del 
peritatge dels danys causats per les obres 
de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09

Esmenes presentades
Reg. 65087 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65087)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a intensificar la col·laboració amb l’Ajuntament de 
Canyelles a fi i efecte de resoldre amb la màxima celeritat 
possible les reclamacions pendents de resolució.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
titulació en criminologia en la convocatòria 
de places dels departaments d’Interior i de 
Justícia
Tram. 250-01075/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el funciona-
ment de la Taula de Preus de la Llotja de 
Reus
Tram. 250-01078/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la reducció dels 
recursos dels pressupostos generals de 
l’Estat destinats a l’autoocupació, l’empre-
nedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

Proposta de resolució sobre la difusió de 
la informació relativa als ajuts a les famílies 
nombroses
Tram. 250-01091/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.



29 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 321

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 31

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.
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Proposta de resolució de suport a les actua-
cions per a la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 66038).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2012.

Proposta de resolució sobre les situacions 
d’emergència social i la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-01205/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

A Catalunya la taxa de risc de pobresa es situa en un 
19.9% de la població. Aquesta dada ha empitjorat respec-
te de l’any 2009 passant del 18.4% al 19.9%.

Podem constatar també que l’atur creix a Catalunya i que 
la taxa de cobertura de les persones aturades baixa.

A data d’avui, vuit mesos més tard de la modificació de 
la Renda Mínima d’Inserció feta pel Govern durant el 
mes d’agost de 2011, hi ha 10.000 expedients de persones 
que compleixen els requisits per a cobrar la Renda Míni-
ma d’inserció que estan paralitzats.

El Grup Parlamentari Socialista considera molt greu 
aquesta situació i per això exigeix una solució immediata 
al Govern de la Generalitat.

Davant aquesta situació, han estat i són, els ajuntaments, 
els que amb els seus propis recursos estan ajudant a 
aquestes persones a subsistir.

El nostre Grup considera que el Govern ha de compen-
sar als ajuntaments per els recursos esmerçats en su-
portar una situació creada per el propi Govern. També 
considerem imprescindible el reforç de les plantilles de 
professio nals dels serveis socials als ens locals per poder 
atendre aquesta situació. Per últim demanem al Govern 
que per a les persones perceptores de la renda mínima 
amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball 
i les persones aturades de llarga durada, que davant les 
restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’ han 
estat exclosos, presentar un programa de plans extraordi-
naris d’ocupació local.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a:

1. Compensar als ajuntaments per els recursos extraor-
dinaris que han destinat a donar resposta a les situaci-
ons d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, 
ajuts de pagament de subministraments bàsics com llum 
i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per alimen-
tació, entre d’altres, produïdes als municipis, com a con-
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seqüència de les irregularitats i deficiències dels últims 
canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS 
i del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.

2. Reforçar les plantilles de professionals dels serveis so-
cials bàsics.

3. En relació amb les persones perceptores de la renda 
mínima amb especials dificultats d’inserció al mercat de 
treball i les persones aturades de llarga durada, que da-
vant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inser-
ció, n’ han estat exclosos, presentar un programa de plans 
extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany 
de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos con-
tracte atorgats durant l’any 2010 i a incentivar la contra-
ctació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels 
expedients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64890 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

A Catalunya la taxa de risc de pobresa es situa en un 
19,9% de la població. Aquesta dada ha empitjorat respec-
te de l’any 2009 passant del 18,4% al 19,9%.

Podem constatar també que l’atur creix a Catalunya i que 
la taxa de cobertura de les persones aturades baixa.

A data d’avui, vuit mesos més tard de la modificació de 
la Renda Mínima d’Inserció feta pel Govern durant el 
mes d’agost de 2011, hi ha 10.000 expedients de persones 
que compleixen els requisits per a cobrar la Renda Míni-
ma d’inserció que estan paralitzats.

El Grup Parlamentari Socialista considera molt greu 
aquesta situació i per això exigeix una solució immediata 
al Govern de la Generalitat.

El nostre Grup ha intentat a través de tots els mecanismes 
Parlamentaris a la seva disposició aconseguir un com-
promís del Govern per solucionar-ho definitivament.

És per això que, un cop més, proposem al Govern mesu-
res per a resoldre immediatament el col·lapse d’aquests 
10.000 expedients.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a:

1. Presentar al Parlament, en el termini d’un mes, un pla 
de xoc per fer front al col·lapse d’expedients de la Renda 
Mínima d’Inserció pendents de resoldre des del mes de 
maig de l’any 2011. Aquesta pla ha d’incloure:

a) El detall del redimensionament dels equips dedicats a 
la resolució d’aquest col·lapse. Aquest redimensionament 
preveurà la no reducció de la jornada del personal interí a 
més del reforçament de la plantilla.

b) Els terminis concrets per a la resolució de cadascun 
dels expedients pendents, que en cap cas haurà d’excedir 
els tres mesos.

c) Garantia que els expedients anteriors a la reforma 
d’agost de 2011 es resoldran en la propera comissió in-
terdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i es farà 
efectiu immediatament el seu pagament.

d) Els elements necessaris per garantir la comunicació 
fluida entre el Departament i els professionals de serveis 
socials dels ajuntaments i de les entitats socials.

2. Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el 
col·lapse que pateixen els expedients de la Renda Mínima 
d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la resolu-
ció del seu expedient, la causa de l’endarreriment del ma-
teix en el termini de tres mesos. I modificar l’article 9.4 
del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció per tal de donar resposta als expedients presentats 
després de la l’aprovació del citat decret.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la inserció so-
ciolaboral de les persones en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-01207/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada, Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
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Exposició de motius

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 
tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les me-
sures consensuades en el Grup de treball i que donen lloc 
al citat document i creiem que el Govern, ha de donar 
compliment als seus compromisos amb les entitats socials 
i municipalistes.

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el primer eix, el de l’ocupació, el Govern defineix 
3 mesures, entre elles Potenciar al inserció laboral de les 
persones en risc d’exclusió social.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a:

1. Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social. Per fer-ho haurà de:

a) Formar sectors emergents que comportin generació 
d’ocupació i impulsar mesures que permetin l’alternança 
de la formació i el treball de manera que es millori l’ocu-
pabilitat dels desocupats, especialment dels joves que 
han abandonat precoçment la seva formació.

b) Afavorir l’accés de les entitats del tercer sector i agents 
econòmics i socials a la gestió de les polítiques actives 
d’ocupació com a agents claus per a la inserció dels col-
lectius més vulnerables.

c) Revisar l’actual programa de Plans d’ocupació a fi que 
esdevingui un instrument d’inserció laboral més flexible, 
fer viables els itineraris d’inserció que comportin forma-
ció i plans d’ocupació, agilitzar la selecció de les perso-
nes candidates als plans d’ocupació, possibilitar que les 
empreses accedeixin als plans d’ocupació en determinats 
supòsits i garantir que els plans d’ocupació estableixin 
contactes amb persones amb més risc d’exclusió social.

d) Potenciar polítiques actives d’ocupació, flexibles i 
adaptades a l’actual context socioeconòmic, regularitzar 
les pràctiques laborals en cursos de formació impartits 
per entitats i no subvencionats pels departaments compe-
tents en la matèria i potenciar programes més flexibles en 
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

e) Mantenir els programes d’inserció sociolaboral es-
pecífics per a col·lectius d’especial dificultat d’inserció, 
establir contractes de temps parcial per a joves en risc 
d’exclusió, impulsar i crear incentius per a les empreses 
que contractin joves en risc d’exclusió social, fomentar la 
contractació a temps parcial per a joves, millorar l’ocu-
pabilitat dels joves tutelats i ex-tutelats per la Generalitat 
de Catalunya com a col·lectiu especialment vulnerable i 
impulsar programes d’alfabetització digital.

f) Reservar determinats llocs de treball per a la contra-
ctació de persones en situació d’exclusió, afavorir la con-
tractació de persones en situació de risc d’exclusió en el 
marc de les clàusules socials, afavorir la contractació de 
serveis prestats per empreses d’inserció i centres especi-
als de treball en el marc de les clàusules socials.

2. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per tal de donar compte de les actuacions realitzades.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Gra-
nados Galiano, Jaume Collboni Cuadrado, diputats del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’exclusió social en la transició de l’escola al 
treball
Tram. 250-01208/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada, Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el Govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 
tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les 
mesures consensuades en el Grup de treball i que donen 

lloc al citat document i creiem que el Govern, ha de do-
nar compliment als seus compromisos amb les entitats 
socials i municipalistes.

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el primer eix, el de l’ocupació, el Govern defineix  
3 mesures, entre elles Prevenir l’exclusió social en els 
processos de transició escola/treball.

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

Proposta de resolució

El parlament insta el Govern a:

1. Prevenir l’exclusió social en els processos de transició 
Escola/ treball. Per fer-ho haurà de:

a) Desenvolupar dispositius prelaborals adreçats a joves 
de 15 a 18 anys provinents del fracàs o l’abandonament 
escolar, promoure l’elaboració d’itineraris personalitzats 
i l’acompanyament en tot el procés d’inserció laboral, 
adequar places de PQPI (Programes de Qualificació Pro-
fessional) a les necessitats territorials, facilitar l’accés a 
les places de cicles formatius de grau mitjà per a joves 
provinents dels PQPI i revisar el nivell de les proves d’ac-
cés a cicles formatius per a joves provinents dels PQPI.

b) Fomentar i incrementar l’acció educativa en el marc de 
la formació d’adults a joves de 16 a 25 anys, incrementar 
les places de les escoles d’adults i possibilitar l’accés de 
joves de 16 a 18 anys a la formació d’adults.

2. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per tal de donar compte de les actuacions rea-
litzades.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Grana-
dos Galiano, Daniel Font i Cardona, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’accés a l’ha-
bitatge de les persones en situació o en risc 
d’exclusió social
Tram. 250-01209/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el Govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 
tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les me-
sures consensuades en el Grup de treball i que donen lloc 
al citat document i creiem que el Govern, ha de donar 
compliment als seus compromisos amb les entitats soci-
als i municipalistes.

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el segon eix, el de l’habitatge, el Govern defineix 
com a mesura Impulsar mesures per millorar l’accés i el 
manteniment de l’habitatge d’aquelles persones que es 
troben en risc o en situació d’exclusió social.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Impulsar mesures per a millorar l’accés i el manteni-
ment de l’habitatge d’aquelles persones que es troben en 
risc o en situació d’exclusió social. Per fer-ho haurà de:

a) Garantir el manteniment de l’habitatge a persones en 
procés de desnonament, establir nous canals de comu-
nicació entre els jutjats i els serveis socials bàsics en els 
processos de desnonament, facilitar l’ús de la prestació 
econòmica d’urgència i gestionar, en el marc de la nego-
ciació de casos extrems, els casos entre l’Administració 
de Justícia, els serveis socials i les entitats financeres.

b) Promoure les conversions d’hipoteca en lloguer en els 
casos de famílies amb dificultats de pagament i fer segui-
ment social d’aquestes famílies.

c) Impulsar polítiques que prioritzin l’accés a l’habitat-
ge per a aquelles persones en situació o risc d’exclusió 
social, optimitzar l’oferta d’habitatges d’inclusió social 
per atendre persones que requereixin una atenció espe-
cial, posar a disposició de les entitats d’iniciativa social 
pisos d’inclusió social en règim de lloguer per a les seves 
persones usuàries, mobilitzar el parc d’habitatges públics 
de lloguer per permetre l’accés urgent a l’habitatge a per-
sones en situació de risc social, promoure l’accés a l’ha-
bitatge dels joves tutelats i ex-tutelats per la Generalitat 
de Catalunya.

d) Optimitzar, en col·laboració amb el món local, mitjan-
çant borses d’habitatge en cada territori, l’oferta de llo-
guer a preus assequibles que permeti atendre les necessi-
tats de la població amb ingressos més baixos, revisar la 
disponibilitat dels pisos que són propietat de les adminis-
tracions públiques, a fi d’incrementar les borses d’habi-
tatge, crear un parc d’habitatges d’urgència propietat de 
l’Administració i gestionats per entitats, incrementar les 
borses d’habitatge en cada territori mitjançant l’estoc im-
mobiliari de les entitats financeres, impulsar programes 
entre l’administració local i les entitats bancàries locals, 
per poder ocupar els pisos buits que ja tenen les entitats 
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fruit de desnonaments, a baix cost de lloguer, oferir als 
llogaters particulars, per part de l’administració, una as-
segurança que cobreixi els possibles desperfectes que es 
puguin ocasionar al llarg dels períodes en que els habitat-
ges estiguin llogats, fomentar que el lloguer no sigui su-
perior al 30% de la renda familiar i que tingui una durada 
màxima de 5 anys.

e) Fomentar el lloguer de particulars a fi que lloguin pi-
sos amb preu/utilitat social, incentivant mitjançant des-
gravacions fiscals, el lloguer de particulars a persones en 
risc o en situació d’exclusió social.

2. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat per tal de donar compte de les actuacions realit-
zades.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Gra-
nados Galiano, Roberto E. Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la protecció de 
les persones en situació o en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-01210/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64936 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el Govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 
tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les me-
sures consensuades en el Grup de treball i que donen lloc 
al citat document i creiem que el Govern, ha de donar 
compliment als seus compromisos amb les entitats soci-
als i municipalistes

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el tercer eix, recursos destinats a les persones, el go-
vern defineix quatre mesures, la primera d’elles millorar 
la protecció a persones i famílies en situació o risc d’ex-
clusió social.

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

Proposta de resolució

El parlament insta al Govern a:

1. Millorar la protecció a persones i famílies en situació 
de risc d’exclusió social. Per fer-ho haurà de:

a) Cobrir les necessitats bàsiques de les persones i fa-
mílies en situació o risc d’exclusió social a partir d’ajuts 
d’urgència social gestionats per ens locals, facilitar, mit-
jançant entitats d’iniciativa social, ajuts puntuals a per-
sones i famílies (aliments, productes bàsics, pagament 
de llibres d’estudi, lleure infantil, roba...), activar plans 
de treball de caràcter integral a les persones i famílies 
perceptores dels ajuts que facilitin orientació per buscar 
sortides a les seves necessitats d’ocupació, habitatge, sa-
lut, educació i conciliació familiar, implantar i fer el se-
guiment de les prestacions socials de caràcter econòmic 
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per a menors d’edat en situació de risc, mantenir, avaluar 
i millorar les prestacions socials de caràcter econòmic 
per a joves ex-tutelats per la Generalitat de Catalunya.

b) Mantenir dels ajuts econòmics a les famílies més vul-
nerables gestionats per la Generalitat, prestar suport es-
pecífic a les famílies monoparentals, a les nombroses, a 
les nouvingudes, així com a les que estiguin en situació 
de vulnerabilitat.

c) Prioritzar l’accés dels infants i joves en risc d’exclusió 
a les activitats i recursos tant culturals com d’oci (faci-
litant-los la mobilitat i l’accés a les TIC), incentivar la 
reutilització dels llibres escolars i repensar les llistes de 
material que les escoles demanen a les famílies.

2. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió de Benestar i Família 
per tal de donar compte de les actuacions realitzades.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’atenció social a determinats col·lectius 
en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01211/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el Govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 
tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les me-
sures consensuades en el Grup de treball i que donen lloc 
al citat document i creiem que el Govern, ha de donar 
compliment als seus compromisos amb les entitats soci-
als i municipalistes

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el tercer eix, recursos destinats a les persones, el go-
vern defineix quatre mesures entre d’elles millorar l’aten-
ció social a determinats col·lectius en situació o risc d’ex-
clusió

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Millorar l’atenció social a determinats col·lectius en si-
tuació o risc d’exclusió. Per fer-ho haurà de:

a) Evitar l’aïllament social i millorar la qualitat de vida 
de la gent gran, detectar possibles persones usuàries de 
menjadors socials i donar suport en el desplaçament a les 
persones grans que ho necessitin. Pal·liar l’aïllament so-
cial de les persones grans mitjançant el treball comunita-
ri, prevenir i detectar casos de maltractaments de la gent 
gran.

b) Reforçar els serveis preventius que ajuden a evitar l’ex-
clusió social en la infància i l’adolescència.
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c) Garantir l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que co-
breixen les necessitats bàsiques d’alimentació (serveis de 
distribució d’aliments), entre d’altres, ha d’incorporar el 
servei de la distribució d’aliments productes bàsics a la 
Cartera de serveis socials i elaborar el model.

2. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió de Benestar i Família 
per tal de donar compte de les actuacions realitzades.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’impuls del tre-
ball comunitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

En el document de Propostes per a la Lluita contra la Po-
bresa i per a la Inclusió Social el Govern manifesta lite-
ralment el següent:

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en la 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa per 
l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document de 
propostes d’actuació, que abordin les problemàtiques ac-
tuals d’exclusió social amb la col·laboració de les enti-
tats del tercer sector social i les entitats municipalistes. 
Aquest treball esdevé un eix fonamental que ha de per-
metre detectar factors i concretar actuacions a dur a ter-
me, tot optimitzant esforços, recursos, públics i privats. Al 
mateix temps, la implicació de diferents departaments de 
la Generalitat i altres agents garanteix l’aplicació de les 
mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol destacar 
el pes de les entitats en la societat catalana, com a conei-
xedores de la realitat social, i vol subratllar la necessitat 
de treballar conjuntament, amb aquestes entitats i admi-
nistracions locals en el disseny de les polítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el Grup 
de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclu-
sió social a Catalunya, reunit per primera vegada el 18 
d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat per personal 

tècnic de la Generalitat, per entitats d’iniciativa social 
amb una llarga trajectòria i experiència en el camp de la 
inclusió, i també per les entitats municipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer Sec-
tor Social, les Entitats catalanes d’acció social (ECAS), 
Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, la Funda-
ció Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris, la Fundació Ma-
rianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació Catalana del 
Voluntariat i la Companyia Les Filles de la Caritat, les 
dues entitats municipalistes: Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les me-
sures consensuades en el Grup de treball i que donen lloc 
al citat document i creiem que el Govern, ha de donar 
compliment als seus compromisos amb les entitats soci-
als i municipalistes

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pressu-
postos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de me-
sures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sense cap 
modificació, tot i el dictamen emès pel Consell de Garan-
ties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’actu-
ació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a les 
persones i les estratègies territorials.

Dins el tercer eix, recursos destinats a les persones, el go-
vern defineix quatre mesures entre d’elles potenciar el tre-
ball comunitari.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Impulsar el treball comunitari a partir de fomentar la 
solidaritat entre famílies enfortint el valor de les xarxes 
socials informals.

2. Potenciar el voluntariat com a eina d’inclusió social.

3. Presentar abans de finals de l’any 2012, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió de Benestar i Família 
per tal de donar compte de les actuacions realitzades.

Palau del Parlament, 8 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 la protecció de 
les famílies
Tram. 250-01213/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

La situació de les famílies catalanes s’ha degradat forta-
ment en els darrers anys, per la destrucció de llocs de tre-
ball, i especialment a partir de la política iniciada l’any 
2011 de reducció de l’accessibilitat als serveis públics i 
de disminució o desaparició dels ajuts a les famílies amb 
menys ingressos. L’acció del Govern de la Generalitat 
ha incrementat la fragilitat de les famílies i la incerte-
sa sobre el seu futur. Cal doncs modificar en profunditat 
aquestes polítiques.

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 protegir la situació de les famílies catalanes mit-
jançant les següents accions:

a) Garantir el compliment de la Llei 14/2010 dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència.

b) Garantir els serveis necessaris per l’atenció a les per-
sones dependents a càrrec de les famílies, com són: els 
centres de dia i residencials per gent gran i persones amb 
discapacitat, el serveis d’atenció domiciliària social els 
serveis de Respir, famílies amb infants en llarga hospita-
lització, horaris d’atenció pediàtrica als CAP i altres me-
sures de suport a la conciliació i gestió de l’ús del temps.

c) Refinançar les partides del Departament de Benestar 
i Família destinades als ajuts per infant a càrrec per tal 
que aquesta prestació s’atorgui a les famílies de fins a 
35.000 euros d’ingressos, segons paràmetres de progres-
sivitat en la quantia, i amb un esforç especial per a les fa-
mílies en situació de vulnerabilitat.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una xarxa d’últim recurs de lluita contra 
l’exclusió social
Tram. 250-01214/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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
La situació de pobresa que afecta a un de cada quatre 
ciutadans de Catalunya i la previsió de l’agreujament 
d’aquesta situació fa que la lluita contra l’exclusió social 
adquireixi absoluta centralitat en l’agenda política i so-
cial del país. Davant d’aquesta situació, són necessàries 
no només accions reactives i compartimentades si no que 
esdevé prioritari construir de forma urgent un Pacte con-
tra la Pobresa i per la Inclusió social.

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 constituir una Xarxa d’Últim Recurs de Lluita 
contra l’Exclusió en coordinació amb els ens locals i amb 
la participació dels agents i entitats socials, a la que es 
convidi a participar les altres institucions, entitats i em-
preses privades del país, per tal que totes les persones 
en situació objectiva de pobresa i risc imminent d’exclu-
sió social, tinguin accés a un seguit de recursos, garan-
tint-se per part de la Generalitat les prestacions mínimes 
següents:

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials bàsics a través d’un professional de referència.

– Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventu-
als processos de desnonament per tal de donar resposta 
a la demanda creixent dels sectors més vulnerables del 
mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos ni-
vells de renda.

– Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua.

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció.

– Atenció específica als infants per assegurar els mínims 
en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a esco-
la en condicions d’igualtat efectiva.

– Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmàcia.

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 la modificació 
de les demarcacions i els partits judicials 
proposada pel Consell General del Poder 
Judicial
Tram. 250-01215/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat, Carme Capdevila i Palau, diputada, Carmel 
Mòdol i Bresolí, diputat, Pere Bosch Cuenca, diputat, 
Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Jus-
tícia.

Exposició de motius

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el dia 3 de 
maig va fer pública una proposta de modificació de la de-
marcació judicial, que redueix els partits judicials de 431 
a entre 190 i 200, augmentant l’àrea que abasten, per situ-
ar-la als 100.000 habitants per partit judicial.

A Catalunya, el nombre de partits judicials passaria de 
49 a 28: 14 a Barcelona (actualment n’hi ha 25), 6 a Giro-
na (fins ara, 9), 5 a Lleida (en comptes dels 7 actuals) i 4 
a Tarragona (actualment amb 8).

L’estament judicial que ha elaborat aquesta proposta in-
tenta remarcar que la mesura no suposa l’eliminació de  
les seus judicials existents, sinó una reorganització 
d’aquestes per agilitzar l’administració de justícia.

S’invoquen en la proposta del CGPJ motius d’agilització i 
proximitat de la justícia, mesures per a evitar una disper-
sió excessiva dels mitjans personals i materials, la neces-
sitat d’implementar les noves tecnologies i el compromís 
per l’especialització.

Sense cap dubte qualsevol projecte de millora de la jus-
tícia ha de ser una qüestió de prioritat, atesos els molts 
exemples de paralització o lentitud d’aquesta. No obstant 
això, la proposta que ara s’ha elaborat conté alguns punts 
que no són acceptables des del punt de vista dels usuaris 
de la justícia.

El document no amaga el desavantatge que suposarà tota 
aquesta reorganització en l’accés geogràfic a la justícia.  
I això és, precisament, una de les raons fonamentals per a 
justificar l’oposició a aquesta proposta.

Un exemple és la possibilitat que s’apunta que els Jutjats 
de Santa Coloma perdin l’àmbit penal i que aquest passi 
als de Girona, això suposaria desplaçar tots els usuaris 
de l’àmbit penal a aquesta ciutat amb el greuge que això 
els suposaria.

Tanmateix, en tot moment es parla d’agilització a partir 
de l’adaptació de l’administració de justícia a les noves 
tecnologies facilitant i agilitzant els tràmits a la ciuta-
dania. Precisament aquesta possibilitat entra en contra-
dicció amb les raons que es volen donar per a eliminar 
partits judicials, atès que la correcta aplicació i funcio-
nament de les noves tecnologies és un factor determinant 
per a fer innecessària la modificació física dels Partits 
Judicials.

L’element clau per la millora de la justícia al país en ple 
segle xxi, argument que apareix de manera reiterada en 
el document del CGPJ, és l’aplicació de les noves tecno-
logies per al funcionament diari dins dels estaments judi-
cials i entre els usuaris de la justícia i aquests.

Per aquest motiu cal que el Departament de Justícia posi 
tots els mitjans tècnics i econòmics per a fer possible la 
màxima eficiència amb l’aplicació de les noves tecnolo-
gies en els serveis de justícia al nostre país i progressem 
així, en la millora d’aquesta sense que es caigui en l’error 
d’eliminar la proximitat física d’aquesta amb els ciuta-
dans i ciutadanes.

A part de tot l’exposat, cal dir que el Consell General del 
Poder Judicial no té competències per modificar la de-
marcació judicial, i únicament pot informar els avantpro-
jectes de lleis i disposicions generals de l’Estat en aques-
ta matèria.

Així mateix, tant la Llei orgànica del poder judicial com 
l’Estatut estableixen que la Generalitat ha de tenir veu en 
el disseny de la demarcació judicial.

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

Proposta de resolució

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

1. Manifestar al Consell General del Poder Judicial i al 
Ministeri de Justícia l’oposició del Govern i del Parla-
ment a la proposta de modificació del mapa de partits ju-
dicials que es proposa en la proposta inicial de bases per 
a una nova demarcació judicial.

2. Realitzar els tràmits oportuns davant el Govern de 
l’Estat, per tal de participar en el disseny de qualsevol 
modificació de la demarcació i planta judicials i ade-
quar-les a les necessitats reals del país.

3. Assumir les funcions que l’Estatut determina sobre de-
marcació i planta judicial, tot creant un jutjat en les capi-
tals de comarca que encara no en tenen, que són Banyoles 
(Pla de l’Estany), Les Borges Blanques (les Garrigues), 
Mollerussa (Pla d’Urgell), Tàrrega (Urgell), Pont de Su-
ert (Alta Ribagorça), Sort (Pallars Sobirà), Montblanc 
(Conca de Barberà) i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).

4. Impulsar el traspàs, per la via de l’article 150.2 de la 
Constitució, de la facultat per delimitar les demarcaci-
ons territorials dels òrgans judicials de Catalunya i de la 
Planta Judicial.

5. Presentar una pla periodificat d’inversions en noves 
tecnologies que permeti la total implementació d’aques-
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tes en els jutjats catalans i la millora dels serveis de la 
justícia al nostre país.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Pere Ara-
gonès i Garcia, Carme Capdevila i Palau, diputats del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’evolució del nombre 
d’ordres de protecció per a dones víctimes 
de la violència masclista
Tram. 250-01216/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Carme Capdevila 
i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Mercè Civit Illa, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel 
Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 65006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, di-
putada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Mercè Civit Illa, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Uriel Bertran i Arrué, diputat del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència, 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’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les a eradicar 
la violència masclista, regula en el seu capítol III tots els 
drets de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, 
la protecció, la recuperació i la reparació integral, que es-
devenen el nucli central dels drets de les dones en situaci-
ons de violència masclista.

En el capítol I determina el dret a la protecció efectiva 
que el vincula als cossos de policia autonòmica i local els 
quals han de vigilar i controlar el compliment exacte de 
les mesures acordades pels òrgans judicials.

La denúncia per part de les dones és bàsica. És un pas 
molt important per lluitar contra aquestes situacions, i 
cal esmerçar esforços per conscienciar de la importància 
de la denúncia.

L’existència de canals d’ajuda que facilitin aquesta acció 
és imprescindible.

El següent pas després de la denúncia és l’actuació judi-
cial que pot o no posar en marxa mesures específiques 
de protecció.

El 2007 Catalunya era una de les comunitats que ator-
gava més ordres de protecció de l’Estat, un 62% de les 
demanades. El 2008, un 61’1%; hem caigut el 2011 a un 
45%. Som actualment la comunitat de l’Estat espanyol on 
es deneguen més ordres de protecció que les que s’acon-
segueixen.

Donat que a Catalunya, aquest any 2012, és la comunitat 
autònoma amb més casos de mort per violència masclista 
de tot l’Estat i alhora la majoria d’aquestes dones assas-
sinades no havien denunciat prèviament la seva situació 
d’assetjament violent.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Elaborar un informe sobre els motius de l’evolució del 
nombre de les ordres de protecció, dels darrers cinc anys, 
atès l’augment a Catalunya del nombre d’assassinats de 
dones per violència masclista.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Caterina 
Mieras i Barceló, diputada del GP SOC; Carme Capde-
vila, i Palau, diputada del GP d’ERC; Mercè Civit Illa, 
diputada GP d’ICV-EUiA; Uriel Bertran i Arrué, diputat 
del SP de SI

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels drets humans al Sàhara Occidental per 
part de la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-01217/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65097 i 65228 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 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 Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

El 29 d’abril de 1991, el Consell de Seguretat de l’Orga-
nització de les Nacions Unides decidí crear, en la reso-
lució 690 (1991), la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).
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El 27 de abril de 2011, el Consell de Seguretat de l’Or-
ganització de les Nacions Unides decideix prorrogar el 
mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Re-
ferèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) fins el 30 
d’abril de 2012, RES/1979 (2011).

Aquest mandat ha estat prorrogat en 38 ocasions des 
del 1991, sense que s’hagi pogut arribar a una solució 
pacífica del conflicte i amb una situació cada cop més 
agreujada de violacions dels drets humans i dels acords 
establerts, tal i com s’explicita en el darrer informe del 
Secretari General del Consell de Seguretat sobre la si-
tuació relativa al Sàhara Occidental d’1 d’abril de 2011.

La MINURSO va observar i enregistrar 126 noves viola-
cions comeses per l’exercit de Marroc una xifra molt ele-
vada en comparació a les 24 enregistrades en el període 
anterior i, en general, un deteriorament de la relació amb 
el MINURSO.

La situació s’ha vist agreujada pels atacs i enfrontaments 
violents posteriors al desmantellament del campament 
Gdim Izik, que es van produir El-Aaiún amb una viola-
ció sistemàtica dels drets humans per part de l’exercit i la 
policia de Marroc.

Davant d’aquesta situació que es viu al Sàhara Occiden-
tal, territori il·legalment ocupat per Marroc i que està 
pendent de culminar el seu procés de descolonització.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat per tal que aquest:

1. Insti a l’Organització de les Nacions Unides, ONU, a 
que en la propera renovació del mandat de la MINURSO 
que es farà durant el mes d’abril, doti a l’esmentada Mis-
sió de la potestat de vigilar el compliment dels drets hu-
mans al Sàhara Occidental ocupat a la fi d’evitar les reite-
rades violacions d’aquests drets que exerceixen la policia 
i l’exercit marroquí.

2. Insti el Govern de l’Estat a treballar activament, dins 
de la Unió Europea, per aconseguir que cap país veti la 
possibilitat de que la MINURSO ampliï el seu mandat 
també a la vigilància del compliment dels drets humans 
i per tal que la Unió Europea s’impliqui activament en 
la recerca d’una solució definitiva al conflicte del Sàhara 
Occidental, solució que passa indefectiblement per acon-
seguir el dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

3. Insti a les autoritats marroquines, mitjançant els meca-
nismes diplomàtics a acabar la persecució dels activistes 
pel drets humans al Sàhara Occidental, a suspendre els 
judicis que tenen en contra i a l’alliberament dels presos 
polítics sahrauís engarjolats a les presons marroquines.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les unitats d’escolarització compartida
Tram. 250-01218/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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 substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La comunitat educativa veu amb preocupació com el De-
partament d’Ensenyament està endarrerint el finança-
ment dels serveis de les Unitats d’Escolarització Com-
partida (UEC) o, com a mínim, l’anunci de la signatura 
dels contractes i convenis que han de garantir la seva 
continuïtat en aquest curs.

Fa pocs dies l’Ajuntament de Blanes (Selva) anunciava 
l’eliminació d’aquest servei atès que la Generalitat no es 
garanteix enguany que rebin la subvenció que els permeti 
tirar endavant el servei el proper curs 2012-2013.

Si observem els pressupostos del Departament en aquests 
darrers tres anys veurem l’existència de la partida pres-
supostària de 8.050.000 euros que hauria de permetre, 
mantenint aquesta consignació la continuïtat de les no-
ranta-cinc UEC que hi havia a Catalunya l’any 2010.

No es pot entendre que el Departament d’Ensenyament 
no compleixi els objectius estratègics que ell mateix s’ha 
fixat amb el seu pressupost i en la memòria de programes 
que hi consta, segons els quals el Govern es compromet 
a donar resposta a les necessitats especials d’aquesta po-
blació escolar (més de dotze mil alumnes en aquest curs) 
amb dificultats d’adaptació al medi escolar i que tenen 
en aquest servei públic un recurs per a l’adquisició de les 
habilitats necessàries per a la seva readaptació en el medi 
escolar ordinari.

L’actual moment de dificultats econòmiques és el menys 
indicat per a crear incertesa sobre la continuïtat d’aquest 
tipus de serveis públics que s’han mostrat eficaços i ne-
cessaris per a combatre la fragmentació social en el sis-
tema educatiu.

Precisament és ara quan les Administracions Públiques 
han de manifestar amb més èmfasi la vocació i compro-
mís per mantenir tots aquests recursos i serveis, els quals 
han dotat el nostre sistema de solucions pràctiques per a 
fer front a les dificultats en el sistema educatiu i a evitar 
que cap dels nostres joves quedi enrere.

Per tots aquests motius, d’acord amb el mandat que s’ha 
imposat el mateix Departament d’Ensenyament en els 
objectius que es fixen en el seu pressupost de programes i 
davant la necessitat de mantenir aquells serveis de suport 
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educatiu d’especial transcendència en ciutats com Bla-
nes, proposem la següent:

Proposta de resolució

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

1. A garantir la subvenció que permeti la continuïtat de la 
Unitat d’Escolarització Compartida de Blanes.

2. A formalitzar amb la màxima urgència els convenis i 
contractes amb entitats i Administracions Locals que si-
guin necessaris per a donar continuïtat a les Unitats d’Es-
colarització Compartida.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a la gent gran a la zona 
del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

L’any 2008 els municipis de la zona del Ter-Brugent 
(Amer, la Cellera de Ter, Anglès i Sant Julià de Llor i 
Bonmatí) van demanar a la Conselleria d’Acció Social  
i Ciutadania la construcció d’una residència per a la gent 
gran a la zona de la Selva interior que els afecta.

Aquest equipament residencial hauria de cobrir la de-
manda de places residencials existent en aquesta zona, 
una necessitat reivindicada de fa temps pels municipis 
afectats.

En el seu moment, responent a aquesta demanda, la Con-
selleria va elaborar l’Estudi per establir l’emplaçament 
i característiques d’una residència per a la gent gran en 
l’àrea del Ter-Brugent, en el qual s’analitzaven els punts 
forts i febles de cada possible ubicació del nou equipa-
ment i s’hi reflectien les necessitats reals que hi havia en 
aquesta zona per a disposar d’una residència per atendre 
a la gent gran.

Des de fa temps, però, els ajuntaments interessats no han 
rebut de l’actual Conselleria de Benestar Social més notí-
cies sobre el futur d’aquest equipament, per al qual cosa 
s’ha creat una incertesa sobre el seu futur.

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

Proposta de resolució

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

1. A que confirmi als ajuntaments interessats la voluntat 
per a ubicar en la zona del Ter-Brugent (Amer, la Cellera 
de Ter, Anglès o Sant Julià de Llor i Bonmatí) la futura 
construcció d’una residència per a la gent gran.

2. A que es calendaritzi el projecte constructiu i la inver-
sió necessària per a la construcció de la residència per a 
la gent gran de la zona Ter-Brugent una vegada es confir-
mi la seva ubicació.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons econòmic de rescat per a la recupera-
ció dels estalvis perduts pels afectats pel 
concurs de creditors de la Cooperativa de 
l’Aldea
Tram. 250-01220/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Exposició de motius

El passat mes de desembre de 2011 la secció de crèdit de 
la Cooperativa de l’Aldea va presentar un concurs de cre-
ditors bloquejant als impositors l’accés als seus comptes, 
provocant una greu situació econòmica a la majoria dels 
habitants d’aquest municipi del Baix Ebre.

El govern de la Generalitat va presentar un pla a execu-
tar en diferents fases amb l’objectiu que els impositors 
poguessin recuperar l’import dels seus comptes. En una 
primera fase s’ha pogut recuperar l’import de 750 dipò-
sits corresponents als comptes a la vista. De totes mane-
res, els comptes a termini continuen bloquejats sense cap 
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perspectiva de solució. Unes 300 famílies es troben en 
aquesta situació i l’import global puja a uns 4,7 milions 
d’Euros.

La secció de crèdit de l’Aldea comercialitza productes fi-
nancers de Bankia. El dia 9 de Maig el Govern Espanyol 
prenia el control de Bankia nacionalitzant-la, a través de 
la compra del 100% del Banco Financiero y de Ahorros 
(BFA) la matriu de Bankia fet que de retruc significa el 
control estatal del 45% del capital d’aquesta darrera. A 
hores d’ara encara no s’ha pogut mesurar la necessitat de 
diners públics que l’Estat haurà d’injectar a aquesta en-
titat per recapitalitzar-la i així reflotar-la, es parla d’una 
forquilla que pot anar dels 7.000 als 15.000 milions d’eu-
ros. Amb aquesta mesura es garanteix els dipòsits dels 
clients de Bankia mentre que els dipositaris de la secció 
de crèdit de la cooperativa de l’Aldea veuen com para-
doxalment no es prenen decisions per part de les admi-
nistracions responsables que garanteixin els seus dipòsits 
conculcant el principi de no discriminació.

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 crear, conjuntament amb el govern de l’Estat, 
un fons econòmic de rescat per garantir als 300 afectats 
de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix 
Ebre) la recuperació dels 4,7 milions d’Euros dels seus 
estalvis que hi tenen dipositats.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la cessió de la 
titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil de 
Vilafranca del Penedès a l’Ajuntament
Tram. 250-01221/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

La caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca el Pene-
dès va quedar sense ús amb la implantació definitiva al 
territori dels Mossos d’Esquadra. Des de llavors aquest 
edifici de 2260m2 ha estat utilitzat per l’Ajuntament com 

a magatzem per tal d’evitar-ne la seva ocupació i el seu 
deteriorament.

El Govern de l’Estat, titular de l’Edifici, va mostrar la 
seva disposició a posar-lo a la venda, però fins al mo-
ment no ha emprès cap actuació. El planejament urbanís-
tic municipal impedeix que s’utilitzi aquells terrenys per 
qualsevol ús diferent al d’equipament, la qual cosa posa 
traves a la seva venda. L’Ajuntament al seu torn, no pot 
fer front a la compra de l’edifici.

L’ajuntament de Vilafranca del Penedès preveu la creació 
d’habitatge assequible per a gent jove i gent gran en un 
terreny proper al que es refereix aquesta proposta men-
tre es deixa a l’edifici de la caserna amb la funció de ma-
gatzem. Entenem que seria més eficient poder aprofitar 
aquest equipament per augmentar l’oferta d’habitatge so-
cial al municipi.

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 instar el Govern de l’Estat a cedir la titularitat de 
l’equipament de la caserna de la Guàrdia Civil de Vila-
franca del Penedès a l’Ajuntament de la localitat per tal 
que pugui destinar-se a la creació d’habitatge assequible 
per a la gent jove i la gent gran.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’impuls dels 
crèdits per als treballadors autònoms i els 
emprenedors
Tram. 250-01222/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

Nou mesos després de l’anunci per part del Conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, de la imminent 
posada en marxa de línies específiques per solucionar el 
greu problema de finançament d’emprenedors i treballa-
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dors autònoms a través de l’Institut Català de Finances, 
aquest projecte continua sense veure la llum.

L’ICF només ha executat el 30% del seu pressupost, que 
ascendeix a més de 2.000 milions d’euros per al present 
exercici. Pressupost que el propi president de la Generali-
tat va qualificar com a prioritari per finançar l’economia 
productiva i lluitar contra la desocupació al nostre país.

Considerem un contrasentit el que suposa l’augment 
exponencial d’emprenedors que busquen finançament 
(60%) mentre la Generalitat no pugui fer arribar els prés-
tecs per la manca de línies específiques per al col·lectiu, 
ja que el disseny de les que actualment són vigent no per-
met l’accés del treballador autònom.

En aquest sentit, es bo recordar que en el mes de setem-
bre de 2011, entitats d’autònoms i administració ja van 
dissenyar les línies que podrien donar resposta al col-
lectiu, com l’ICF per a emprenedors amb el 70% garantit 
per Avalis (SGR) i amb quanties entre 10.000 i 100.000 
euros i fins a dos anys de carència, que cobrien pràcti-
cament el 90% de les necessitats creditícies del conjunt 
d’emprenedors del país. Hem de recordar que la inversió 
mitjana de l’emprenedor català se situa en 15.000 euros.

És del tot denunciable que dels projectes viables i amb 
possibilitats de consolidar-se més enllà dels tres anys de 
vida, només 2 de cada 10 aconsegueixen finançament,  
de manera que més del 80% dels emprenedors catalans 
no poden posar en marxa el seu negoci per manca de  
crèdit.

I més tenint en compte que Catalunya ha tancat el mes 
d’abril amb 527.139 autònoms, és adir, 3076 menys que 
a finals del 2011. Cal que ens remuntem a l’any 2004 per 
trobar nivells tan baixos d’autoocupació a Catalunya. Al-
tres comunitats com Aragó, Andalusia, País basc que han 
impulsat mesures de promoció i finançament no només 
s’ha mantingut el nombre de treballadors autònoms sinó 
que en el mateix període han crescut.

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:

1. Que doni un impuls definitiu als crèdits mitjançant 
l’ICF i la seva SGR Avalis, per garantir un finançament i 
liquiditat suficients per al col·lectiu de treballadors autò-
noms i emprenedors.

2. Que davant l’actual conjuntura del mercat financer es-
panyol i català i a la vista de les perspectives creditícies, 
amb una banca que no dóna crèdit a l’economia produc-
tiva, es posin en marxa línies específiques dissenyades 
amb les organitzacions d’autònoms i entitats patronals, 
com l’ICF Emprenedor o ICF Factoring.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Laura  
Massana Mas, Jordi Miralles Conte, diputats del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la violència i el vandalisme en els actes mul-
titudinaris
Tram. 250-01223/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Aprofitant la celebració de la vaga general, el passat dia 
29 de març de 2012, un gran nombre de persones van co-
metre actes violents i incívics, provocant greus destros-
ses al mobiliari urbà, especialment de la ciutat de Bar-
celona, i a comerços i altres tipus d’establiments oberts 
al públic.

Aquesta situació no és nova, ja que hi ha un nombre de 
persones que s’organitzen, aprofitant la celebració de va-
gues generals, d’actes de commemoració esportiva o al-
tres esdeveniments massius, per cometre actes violents, 
vandàlics i incívics. Actes que s’han pogut constatar, de 
forma periòdica, en els darrers anys especialment en la 
ciutat de Barcelona.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar, en el termini màxim de tres mesos, una 
proposta organitzativa del Cos de Mossos d’Esquadra 
i de mecanismes de prevenció per la localització, con-
trol, seguiment i, si procedeix, detenció de les persones 
que s’organitzen per cometre actes violents en el marc de 
concentracions o manifestacions. La finalitat d’aquestes 
mesures és una actuació preventiva i no només reactiva.

2. Revisar els protocols d’actuació del Cos de Mossos 
d’Esquadra per què la identificació i detenció posterior 
de les persones que realitzen actes violents o vandàlics es 
produeixi tant en el moment de la manifestació i/o con-
centració com posteriorment amb l’ús dels mitjans tec-
nològics adients (càmeres de seguretat, cintes de vídeo 
enregistrades pels mitjans de comunicació o per la pròpia 
policia, etc.).

3. Aplicar, quan procedeixi, el procediment administra-
tiu sancionador en aquells comportaments que no supo-
sen una infracció penal però si administrativa, especial-
ment en aquelles manifestacions o concentracions que es 
realitzen sense els requisits legals exigits i que compor-
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ten perjudicis pels ciutadans al tallar-se carreteres o im-
pedint la circulació del transport públic.

4. Aplicar el procediment administratiu sancionador i 
quan procedeixi el procediment penal contra els respon-
sables de la convocatòria de manifestacions o concentra-
cions que es realitzen sense els requisits legals exigits i 
que comporten perjudicis pels ciutadans al tallar-se car-
reteres o impedint la circulació del transport públic.

5. Intensificar la col·laboració amb la Fiscalia i el Poder 
Judicial per tal d’aplicar una resposta penal exemplifica-
dora, en el marc de la legalitat vigent, a les persones res-
ponsables d’aquests actes violents. Tanmateix, garantir el 
màxim possible que els responsables d’aquests fets es fa-
cin càrrec dels danys produït en la seva totalitat.

6. Iniciar un treball conjunt, de forma urgent, amb els 
Ministeris de l’Interior i de Justícia per tal de promoure 
una reforma del Codi Penal i de la resta de la legislació 
vigent que procedeixi per tal de donar una resposta més 
efectiva a aquests comportaments violents, especialment 
en aquells casos que es realitza de forma organitzada. 
Tanmateix, a intensificar la col·laboració per tal d’evitar i 
controlar la vinguda o residència de persones estrangeres 
que participin en aquests comportaments violents.

7. Coordinar-se amb els ajuntaments afectats, per tal de 
garantir la personació com acusació particular, de la Ge-
neralitat o de l’ajuntament afectat, en aquelles procedi-
ments que se segueixin contra els responsables dels actes 
violents.

8. Establir un fons econòmic destinat a la reparació 
dels danys, quan aquests no es cobreixen per les asse-
gurances, que pateixen per actes vandàlics, en el marc 
d’aquests esdeveniments, comerços, serveis, particulars, 
institucions i la Corporació local, tot formulant una pro-
posta d’aplicació del fons.

9. Promoure una reflexió conjunta amb els mitjans de co-
municació socials sobre el tractament i difusió que han 
de tenir l’actuació d’aquestes persones que cometen actes 
violents.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures de vigilància i investigació dels 
grups extremistes, xenòfobs o fonamenta-
listes
Tram. 250-01224/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Atès que, de forma periòdica, constatem que es produei-
xen a Catalunya activitats delictives del grups d’extrema 
dreta, d’extrema esquerra, xenòfobs o racistes, totalitaris, 
fonamentalistes i de les bandes anomenades llatines.

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

Proposta de resolució

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

1. Incrementar les mesures d’investigació i vigilància en 
relació a possibles activitats delictives dels grups d’extre-
ma dreta, d’extrema esquerra, xenòfobs o racistes, totali-
taris, fonamentalistes i de les bandes llatines que actuen 
a Catalunya.

2. Fer balanç, en el marc de la Comissió de Matèries Se-
cretes i Reservades, de les actuacions de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra amb relació a les activi-
tats delictives dels grups d’extrema dreta, xenòfobs o ra-
cistes que actuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Santa 
Coloma de Farners amb el de Girona i sobre 
la finalització del projecte del nou edifici ju-
dicial de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01225/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, di-
putada, Esteve Pujol i Badà, diputat 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

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Santa Coloma de Farners amb el partit judi-
cial de Girona.
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Els jutjats de Santa Coloma de Farners donen servei a 
una població total de 296.847 habitants. Hi ha 4 jutjats de 
primera instància i instrucció i el partit judicial de Santa 
Coloma de Farners comprèn municipis: Amer, Anglès, 
Arbúcies, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, La Ce-
llera de Ter, Espinelves, Hostalric, Maçanet de la Selva, 
Massanes, Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots 
de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, 
Sils, Susqueda, Vidreres, Viladrau i Vilobí d’Onyar.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Santa Coloma de Farners amb el de Girona plantejada 
pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Santa Coloma de Farners atesa la funció 
que compleixen i les característiques i necessitats del ter-
ritori.

3. Finalitzar el projecte del nou edifici judicial a la nova 
zona de desenvolupament urbanístic de la capital de la 
Selva, a la continuació del carrer Moragues de Santa Co-
loma de Farners.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Esteve Pujol i Badà, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll 
amb el de Vic
Tram. 250-01226/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, di-
putada, Esteve Pujol i Badà, diputat 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
Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Ripoll amb el partit judicial de Vic.

Els jutjats de Ripoll donen servei a una població total de 
179.453 habitants. Hi ha 1 jutjat de primera instància i 
instrucció i el partit judicial de Ripoll comprèn 20 muni-
cipis: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, 
Llanars, les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, 
Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Aba-
desses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogo-
na de Ripollès, Vidrà i Vilallonga de Ter.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de Ri-
poll amb el de Vic plantejada pel Consell General del Po-
der Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Ripoll atesa la funció que compleixen i les 
característiques i necessitats del territori.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Esteve Pujol i Badà, diputats del GP SOC

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial d’Igua-
lada amb el de Manresa
Tram. 250-01227/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el par-
tit judicial d’Igualada amb el partit judicial de Manresa

Els jutjats d’Igualada donen servei a una població total 
de quasi 110.000 habitants. Hi ha 5 jutjats de primera 
instància i instrucció i el partit judicial d’Igualada com-
prèn 33 municipis: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera 
d’Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, 
Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Copons, els Hos-
talets de Pierola, Igualada, Jorba, la Llacuna, Masquefa, 
Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, 
els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, 
Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Mar-
garida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre 
de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Veciana, Vilanova del  
Camí.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial 
d’Igualada amb el de Manresa plantejada pel Consell Ge-
neral del Poder Judicial

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials d’Igualada atesa la funció que complei-
xen i les característiques i necessitats del territori.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Vila-
franca del Penedès amb el de Vilanova i la 
Geltrú
Tram. 250-01228/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Vilafranca del Penedès amb el partit judicial 
de Vilanova i la Geltrú.

Els jutjats de Vilafranca del Penedès donen servei a una 
població total de 103.000 habitants. Hi ha 5 jutjats de pri-
mera instància i instrucció i el partit judicial de Vilafran-
ca del Penedès comprèn 26 municipis: Avinyonet del Pe-
nedès, Castellví de la Marca, les Cabanyes, el Pla del 
Penedès, Font-rubí, Gelida, la Granada del Penedès, Me-
diona, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Pacs del Penedès, 
Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llo-
renç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riu-
debitlles, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Quintí de Medio-
na, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, 
Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Pe-
nedès, Vilobí del Penedès.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
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ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Vilafranca del Penedès amb el de Vilanova i la Geltrú 
plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Vilafranca del Penedès atesa la funció que 
compleixen i les característiques i necessitats del terri-
tori.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, diputada del GP SOC; Roberto E. Labandera 
Ganachipi, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Sant 
Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Em-
pordà
Tram. 250-01229/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, di-
putada, Esteve Pujol i Badà, diputat 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

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el partit judicial de 
la Bisbal d’Empordà.

Els jutjats de Sant Feliu de Guíxols donen servei a una 
població total de 133.221 habitants. Hi ha 3 jutjats de pri-
mera instància i instrucció, i el partit judicial de Sant Fe-
liu de Guíxols comprèn 4 municipis: Calonge, Castell-
Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Sant Feliu de Guíxols amb el de La Bisbal d’Empordà 
plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Sant Feliu de Guíxols atesa la funció que 
compleixen i les característiques i necessitats del terri-
tori.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Agnès Par-
dell i Veà, Esteve Pujol i Badà, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Fal-
set amb el de Reus
Tram. 250-01230/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Josep M. Sabaté Guasch, diputat i Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Falset amb el partit judicial de Reus.

Els jutjats de Falset donen servei a una població total de 
22.300 habitants. Hi ha 1 jutjat de primera instància i ins-
trucció i el partit judicial de Falset comprèn 31 munici-
pis: Bellmunt del Priorat, la Bisbal de Falset, Cabacés, 
Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, la Figuera, 
Flix, Garcia, Gratallops, els Guiamets, el Lloar, Marçà, 
Margalef, el Masroig, el Molar, Móra la Nova, la Morera 
de Montsant, la Palma d’Ebre, Poboleda, Porrera i Pra-
dell de la Teixeta.
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La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

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

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Falset atesa la funció que compleixen i les 
característiques i necessitats del territori.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Josep M. Sabaté Guasch, Núria Ventura Brus-
ca, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de  
la proposta d’agrupar el partit judicial d’Es-
plugues de Llobregat amb el de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 250-01231/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Esplugues de Llobregat amb el partit judicial 
de L’Hospitalet de Llobregat.

Els jutjats d’Esplugues de Llobregat donen servei a una 
població total de 46.823 habitants. Hi ha tres jutjats de 
primera instància i instrucció i el partit judicial d’Esplu-
gues de Llobregat comprèn dos municipis. El total de po-
blació d’aquests està al voltant de 63.000 habitants.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial d’Es-
plugues de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llobregat 
plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials d’Esplugues de Llobregat atesa la fun-
ció que compleixen i les característiques i necessitats del 
territori.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Cor-
nellà de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01232/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.
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Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Cornellà de Llobregat amb el partit judicial de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Els jutjats de Cornellà de Llobregat donen servei a una 
població total de 88.134 habitants. Hi ha quatre jutjats de 
primera instància i instrucció i és partit judicial únic. El 
total de població d’aquests és de 88.134 habitants.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Cornellà de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llobre-
gat plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials de Cornellà de Llobregat atesa la funció 
que compleixen i les característiques i necessitats del ter-
ritori.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Sant 
Boi de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01233/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 

la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Sant Boi de Llobregat (número 2) amb el par-
tit judicial de L’Hospitalet de Llobregat.

Els jutjats de Sant Boi de Llobregat donen servei a una 
població total de 82.860 habitants. Hi ha sis jutjats de 
primera instància i instrucció, el tercer dels quals és  
de violència domèstica. El partit judicial de Sant Boi de 
Llobregat comprèn quatre municipis (Sant Boi de Llo-
bregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló i Torrelles de Llobregat). El total de població 
d’aquests està al voltant de 100.359 habitants.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Sant Boi de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llobre-
gat plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual dels 
partits judicials de Sant Boi de Llobregat atesa la fun-
ció que compleixen i les característiques i necessitats del 
territori.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Agnès Par-
dell i Veà; Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Mo-
llet del Vallès amb el de Granollers i sobre la 
finalització del nou edifici judicial de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-01234/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el par-
tit judicial de Mollet del Vallès amb el partit judicial de 
Granollers.

Els jutjats de Mollet del Vallès donen servei a una pobla-
ció total de 150.000 habitants. Hi ha 5 jutjats de prime-
ra instància i instrucció i el partit judicial de Mollet del 
Vallès comprèn 5 municipis: Mollet, la Llagosta, Marto-
relles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Camp-
sentelles.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

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

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

3. Finalitzar el nou edifici judicial en procés de construc-
ció a la Ronda dels Pinetons de Mollet del Vallès.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Montserrat Tura i Camafreita, diputades del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial del Prat 
de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-01235/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el par-
tit judicial del Prat de Llobregat amb el partit judicial de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Els jutjats del Prat de Llobregat donen servei a una po-
blació total de 63.260 habitants. Hi ha cinc jutjats de pri-
mera instància i instrucció i el partit judicial del Prat de 
Llobregat comprèn el terme municipal del Prat de Llo-
bregat i aeroport.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:
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1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial del 
Prat de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat 
plantejada pel Consell General del Poder Judicial.

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

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Gan-
desa amb el de Tortosa
Tram. 250-01236/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada i Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el par-
tit judicial de Gandesa amb el partit judicial de Tortosa.

Els jutjats de Gandesa donen servei a una població to-
tal de 24.500 habitants, que és la suma dels habitants del 
propi municipi i d’altres 17 municipis de la comarca de la 
Terra Alta i la Ribera d’Ebre: Arnes, Ascó, Batea, Benis-
sanet, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, la Fatarella, Gines-
tar, Horta de Sant Joan, Miravet, Móra d’Ebre, Pinell de 
Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Compte, Rasquera i 
Vilalba dels Arcs.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a les 
comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, i de la pro-
ximitat per als seus habitants.

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 ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objec-
tius no s’assoleixen amb l’agrupació de partits 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 
Gandesa amb el de Tortosa plantejada pel Consell Gene-
ral del Poder Judicial.

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

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Agnès Pardell i Veà, diputada del GP SOC; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria Ventura Brusca, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Valls 
amb el de Reus
Tram. 250-01237/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, di-
putada, Núria Segú Ferré, 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

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Valls amb el partit judicial de Reus.

Els jutjats de Valls donen servei a una població total de 
25.000 habitants. Hi ha 3 jutjats de primera instància i 
instrucció i el partit judicial de Valls comprèn 43 mu-
nicipis. El total de població d’aquests està al voltant de 
70.000 habitants.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania d’aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
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ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

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

Proposta de resolució

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

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

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

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, Núria Segú Ferré, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre la potenciació 
de la col·laboració amb les entitats de l’Al-
guer que treballen per la defensa de la llen-
gua i la cultura catalanes
Tram. 250-01238/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu 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.

Exposició de motius

El municipi de l’Alguer a la Sardenya, conserva la llen-
gua catalana com a pròpia d’una part de la població i 
manté importants vincles culturals, lingüístics, instituci-
onals i turístics amb Catalunya.

El Govern de la Generalitat d’acord amb l’article 12 de 
l’Estatut «ha de promoure la comunicació, l’intercanvi 
cultural i la cooperació amb les comunitats i els territo-
ris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles 
històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya».

És, però, fonamental que la col·laboració es faci amb les 
entitats que com l’Obra Cultural Algueresa o l’Escola 
d’Alguerès Pasqua Scanu entre d’altres, treballen per po-
tenciar i defensar la llengua i la cultura catalanes.

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:

1. Potenciar la col·laboració amb les entitats de l’Alguer 
(Sardenya), i molt en concret amb l’Obra Cultural Algue-
resa, que treballen per defensar la llengua i la cultura ca-
talanes i enfortir les relacions amb Catalunya.

2. Estudiar quina és la millor forma d’incidir en la reali-
tat algueresa en defensa de la llengua i la cultura catala-
nes, analitzant si es necessari fer-ho a traves d’un orga-
nisme de la Generalitat, com l’Espai Llull, o a través del 
suport directe a les entitats alguereses com l’Obra Cultu-
ral Algueresa o l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les detencions 
de càrrecs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A Turquia, des de finals del 2009, centenars de càrrecs 
públics kurds han estat empresonats, alguns d’ells con-
demnats. Diputats, alcaldes, regidors són víctimes de la 
il·legalització del Partit de la Societat Democràtica, ma-
joritari entre el poble kurd. El DTP va guanyar les elec-
cions municipals el març de 2009, posteriorment la ma-
joria dels seus càrrec electes van ser detinguts. Segons 
consta a l’informe d’Amnistia Internacional del 2010 «el 
partit fou il·legalitzat en aplicació de lleis que no respec-
ten les normes internacionals sobre la llibertat d’associ-
ació».

Una delegació catalana de sis observadors promoguda 
pel Ciemen, en la que hi havia un diputat del Parlament, 
va ser a Diyarbakir en aquelles eleccions del 2009. Tots 
els alcaldes i candidats, així com el president de l’Associ-
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ació pels Drets Humans amb els qui es va entrevistar la 
Delegació van ser detinguts.

L’abús que les autoritats turques fan de la Llei antiter-
rorista converteix qualsevol força d’oposició política, 
qualsevol organització kurda o fins i tot qualsevol mani-
festant en sospitosos de delictes terroristes. Diversos càr-
recs i ex-càrrecs públics han estat arrestats i condemnats 
a penes de presó molt llargues. Aquests fets s’insereixen 
en un procés més ampli de repressió contra els partits po-
lítics pro-kurds a Turquia.

Entre els mesos de Setembre del 2011 i gener del 2012, 
Turquia ha estat escenari de detencions amb motivacions 
polítiques, ara en contra del Partit de la Democràcia i la 
Pau (BDP). Algunes fonts avaluen més de quatre mil de-
tinguts, entre els quals dos diputats del Parlament estatal, 
deu alcaldes i més de vint càrrecs electes municipals.

Aquestes circumstàncies s’han repetit diverses vegades 
durant les darreres dues dècades. Els partits kurds han 
estat autoritzats a presentar-se a les eleccions i més tard 
les autoritats els prohibeixen i en detenen els dirigents. 
Està prohibit ensenyar la llengua kurda en centres edu-
catius, fins i tot no es permeten les expressions «poble 
kurd» o «Kurdistan».

El fet que les detencions tinguin un caràcter massiu posa 
de relleu que es tracta d’actuacions indiscriminades, els 
nombrosos càrrecs representatius que han estat detinguts 
fan pensar en el caràcter polític de l’actuació policial i 
judicial. Per tal d’evitar les sospites que es tracta d’una 
actuació basada en motius polítics, reclamem el màxim 
respecte a la presumpció d’innocència, al dret de defensa 
i a ser jutjat per un tribunal independent i imparcial.

Totes aquestes garanties democràtiques tenen empara en 
la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU, la 
Carta de Drets Fonamentals de la UE (art. 6è, Justícia), el 
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans 
i Llibertats Fonamentals (art. 5è, Dret a la llibertat i a la 
seguretat, i a l’art. 6è, Dret a un procés equitatiu), subs-
crits per Turquia.

Per aquests motius, presenten la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport i soli-
daritat als càrrecs públics kurds de Turquia, empresonats 
i humiliats pel sol fet de treballar en l’exercici legítim de 
les seves funcions com a representants electes.

2. El Parlament de Catalunya demana que els càrrecs 
públics kurds de Turquia empresonats siguin tractats de 
forma convenient, respectant els seus drets com a repre-
sentants polítics, mantenint la presumpció d’innocència i 
que se’ls garanteixi el dret de defensa així com el judici 
per un tribunal independent i imparcial.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a dur a terme les gestions necessàries 
per a sol·licitar al Govern d’Espanya que, mitjançant el 
Ministeri d’Afers Estrangers, traslladi aquesta resolució 
a les institucions competents de la República de Turquia.

4. Igualment, el Parlament de Catalunya trasllada aques-
ta resolució al Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya, a 
l’Oficina de les Nacions Unides a Madrid, al Parlament 

Europeu, a l’ambaixada de Turquia a Espanya i al conso-
lat de Turquia a Barcelona.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Joan Boada Masoliver, portaveu a la CCS del GP d’ICV-
EUiA; Pere Aragonès i Garcia, portaveu a la CCS del 
GP d’ERC; Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-
EUiA; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Pere Aragonès i Gar-
cia, 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 proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia.

Exposició de motius

El centre educatiu Montilivi, es l’únic centre de justícia 
Juvenil de les comarques Gironines.

Aquest centre al llarg de la seva història, va ser inaugu-
rat l’any 1990, ha passat per diverses fases pel que fa a la 
seva ocupació, buscant en tot moment solucions per ga-
rantir el seu manteniment a Girona. Durant força temps 
un dels mòduls era ocupat com a centre d’acollida de nois 
adolescents de la DGAIA, i a posteriori va retornar a la 
seva situació inicial per necessitat d’ocupació de totes les 
places per atendre a nois i noies de la Direcció general 
de Justícia Juvenil, amb una ordre judicial d’internament.

Estem davant d’una ocupació fluctuant, que no justifica 
el seu tancament, per raons d’optimització de recursos.

Els joves de Montilivi es distribuiran per altres centres 
educatius, comportant una sobresaturació dels mateixos 
i la pèrdua de l’atenció individualitzada, i un increment 
dels conflictes de convivència.

Tanmateix el trasllat té una afectació directa pels joves 
i per a tots els professionals que al llarg d’aquests any 
s’han consolidat com un equip estable de professionals, 
altament qualificats i amb uns excel·lents resultats pel que 
fa a la reinserció dels menors.

La Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la respon-
sabilitat penal dels menors diu explícitament que els jo-
ves han de complir la mesura corresponent prop del seu 
domicili, per raons òbvies: la proximitat a la seva famí-
lia, la proximitat al jutjat i al col·legi d’advocats, i potser 
la més important la seva incorporació a recursos norma-
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litzats en el territori de procedència, que són els que hau-
ran d’utilitzar un cop acabi el seu internament.

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

Proposta de resolució

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

1. Que el Departament de Justícia reconsideri la decisió 
del tancament del centre educatiu de Montilivi, i es man-
tingui obert buscant altres formes per l’optimització dels 
recursos, com s’ha fet en altres ocasions.

2. Que es garanteixi, en el cas del tancament, la reubica-
ció dels 53 treballadors de la plantilla de Montilivi amb 
les corresponents compensacions salarials d’aquest tras-
llat forçós.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Pere 
Aragonès i Garcia, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla d’equipaments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Consol Prados Martí-
nez, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Pla d’Equipament Culturals 2010-2020 va ser aprovat 
pel Govern de la Generalitat al març de 2012. És un Pla 
que té com a objectiu completar la xarxa d’equipaments 
culturals bàsics per tal de garantir l’accés de la ciutadania 
a la cultura. Una xarxa d’equipaments culturals que tam-
bé té un clar element vertebrador.

És un Pla consensuat amb el món local que dibuixa un 
marc de planificació a 10 anys per la millora dels equi-
paments ja existents i per l’increment d’espais culturals 
segons les mancances actuals i en funció de la població.

El Pla consta de dues parts: una diagnosi de la situació 
actual dels equipaments i una proposta per cobrir les ne-
cessitats detectades pel que fa a biblioteques, arxius, cen-
tres culturals polivalents, espais d’arts escèniques...

Conscients de la situació econòmica actual, caldria fer 
una revisió de la seva planificació i priorització amb l’ob-

jectiu de no abandonar la voluntat d’ampliar l’accés a la 
cultura i d’enfortir una xarxa d’espais culturals que po-
tenciï la dinamització cultural com a element cohesio-
nador.

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

Proposta de resolució

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

1. Impulsar el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 
2012-2020 amb una revisió del mateix que estableixi una 
priorització en funció de les necessitats territorials i de 
població i una programació de les inversions que perme-
ti iniciar el seu desplegament de manera immediata, en 
funció de les prioritats.

2. Presentar en el termini de tres mesos la nova planifi-
cació a la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament i 
obrir un procés de consens amb el món local.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Consol Prados Martínez
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el nomenament 
de nous consellers del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts
Tram. 250-01242/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Miquel Iceta i Llo-
rens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’any 2008 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei del 
Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Des d’aleshores 
aquesta institució ha vingut exercint la seva funció d’in-
terlocució amb el teixit de creació cultural i de suport al 
mateix. Diferents reformes legislatives han modificat les 
atribucions i la composició d’aquest Consell mantenint 
però, la funció que des del seu origen té encomanada.

El mes de novembre de l’any 2011, tanmateix, van dimi-
tir en bloc els consellers del CoNCA llevat d’una única 
consellera. En aquest moment, doncs, aquesta institució 
es manté en estat de crisi des de fa un semestre. No no-
menar els nous consellers crea un buit en aquest orga-
nisme que ha de ser doncs, necessàriament, un referent 
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de prestigi. Aquesta situació d’excepció ha de ser urgent-
ment subsanada.

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:

Procedir al nomenament dels nous consellers del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts i amb els requisits es-
tablerts per llei sobre el seu nomenament.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Consol Prados Martínez
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada, Pere Aragonès i Gar-
cia, 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 proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Justícia.

Exposició de motius

Recentment s’ha anunciat el tancament del Centre Edu-
catiu els Til·lers de Mollet del Vallès, i si bé està previst 
que els joves interns siguin distribuïts a altres centres 
educatius, això comportarà una sobresaturació dels cen-
tres acollidors, la pèrdua de l’atenció individualitzada i 
un increment dels conflictes de convivència.

El trasllat té una afecte directe pels joves i per a tots els 
professionals que al llarg d’aquests anys s’han consolidat 
com un equip estable de professionals, altament qualifi-
cats i amb uns excel·lents resultats pel que fa a la reinser-
ció dels menors.

La Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la respon-
sabilitat penal dels menors diu explícitament que els jo-
ves han de complir la mesura corresponent prop del seu 
domicili, per raons òbvies: la proximitat a la seva famí-
lia, la proximitat al jutjat i al col·legi d’advocats, i potser 
la més important la seva incorporació a recursos norma-
litzats en el territori de procedència, que són els que hau-
ran d’utilitzar un cop acabi el seu internament.

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

Proposta de resolució

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

1. Que el Departament de Justícia reconsideri la decisió 
del tancament del Centre Educatiu els Til·lers de Mollet 
del Vallès, i es mantingui obert buscant altres formes per 
l’optimització dels recursos, com s’ha fet en altres oca-
sions.

2. Que es garanteixi, en el cas del tancament, la reubica-
ció dels treballadors de la plantilla del Centre Educatiu 
els Til·lers amb les corresponents compensacions sala-
rials d’aquest trasllat forçós.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Violant Mascaró i López, diputada del GP d’ERC; Pere 
Aragonès i Garcia, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong, de Sa-
badell
Tram. 250-01245/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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

El passat 30 de març, a la Junta de Portaveus de l’Ajunta-
ment de Sabadell, el Grup municipal d’ICV va presentar 
una moció sobre l’institut de secundària del barri de Can 
Llong que va ser aprovada per la unanimitat de tots els 
grups municipals.

La sol·licitud de la construcció d’un IES al barri de Can 
Llong ja forma part del Mapa Escolar de Sabadell apro-
vat el 2004 que fixa les inversions necessàries fins al 
2015. En aquest Pla es preveu que les necessitats d’esco-
larització faran necessària la construcció d’un nou IES 
al barri pel curs 2013-2014 i amb aquesta finalitat el Ple 
municipal, ja al novembre del 2011 va aprovar la cessió a 
la Generalitat dels terrenys necessaris per a la construc-
ció del nou equipament.

La demanda d’escolarització de secundària i d’estudis 
post obligatoris no ha deixat de créixer a la zona i l’oferta 
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dels IES del voltant (IES Ferran Casablancas i IES Ar-
raona) suposa una oferta de 210 places de 1r d’ESO, que 
són insuficients per la demanda d’alumnat prevista pel 
curs 2013-14, que és de 243 alumnes, més els que ja hau-
ran acabat primària a l’Escola Can Llong i els que acaba-
ran la primària a Mas Boadella partir del curs 2015-16.

Coneixent les dificultats pressupostàries del Govern, no 
ens sembla que hagi de ser motiu suficient per no atendre 
les necessitats d’escolarització i l’esforç de planificació 
que es fa a nivell local.

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 preveure la 
construcció de l’Institut de secundària del barri de Can 
Llong de Sabadell per a que entri en funcionament el curs 
2013/14 i a mantenir informada la comunitat educativa i 
l’Ajuntament del calendari i terminis previstos per la seva 
construcció.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de suport a la decla-
ració de la portalada romànica de Santa Ma-
ria de Ripoll com a Patrimoni de la Humani-
tat per la UNESCO
Tram. 250-01246/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 65407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El monestir de Santa Maria Ripoll constitueix una de 
les peces més rellevants del l’art romànic català. Fundat 
el 880 pel comte Guifré el Pilós, la seva missió era la 
de repoblar les valls del riu Ter i ampliar les seves pos-
sessions cap a la Cerdanya. El monestir va esdevenir un 
important centre cultural, en bona part gràcies a la seva 
col·lecció d’escrits. L’exemplar més valuós de la col·lecció 
és el conegut com la Bíblia de Ripoll amb nombroses il-
lustracions i una sèrie de textos introductoris que la con-
verteixen en una espècie d’enciclopèdia del text sagrat. 
Aquí també es va escriure, a finals del segle xiii, la Ges-

ta Comitum Barchinonensium, considerada la primera 
història de Catalunya. A banda del seu interès artístic, 
aquest conjunt va esdevenir una referència obligada du-
rant el període, tan a nivell català com europeu.

Un dels elements més notables del monestir és la seva 
portalada, que constitueix un dels monuments més sin-
gulars i importants de l’Europa Medieval. Erigida durant 
el segle xii, es tracta de l’arc de triomf més important de 
Catalunya. La riquesa de temes i d’iconografia fa que, en-
cara avui, sigui objecte d’estudi i debat. Construïda lleu-
gerament sobresortida del mur frontal de la basílica, es 
presenta com un gran arc triomfal compost per set ar-
quivoltes llaurades, recolzades sobre brancals compostes 
per pilars, xamfrans i elements escultòrics, adornats amb 
cicles temàtics i calendaris. Al voltant del pòrtic, es di-
videix la iconografia en tres nivells: el superior, on se si-
tua la figura del Senyor dins del grup del tetramorf i els 
24 ancians, el central, on es reflecteixen les figures dels 
apòstols i els sants, a més dels dos cicles principals del 
conjunt, el de David i el de Salomó, així com el de Moi-
sès i l’èxode dels israelites, i finalment l’inferior, on es 
representen figures humanes, divines i animals. L’estruc-
tura iconogràfica recorda la distribució de temes en les 
pintures murals de l’època. A la part superior, la figura 
de Déu i els àngels, visions apocalíptiques i tetramorfs i 
en la part intermèdia, els sants. Finalment, a la part in-
ferior, les escenes terrenals o els personatges bíblics en 
contacte amb el món. Destaca, a la part superior del con-
junt, una de les escenes de les visions de Sant Joan en el 
Nou Testament, és a dir: la figura del Senyor totpoderós 
seu al tron just al centre de la imatge, beneint amb la mà 
dreta i sostenint el llibre de la llei amb l’esquerra, adornat 
seva testa amb el nimbe crucífer. A banda i banda aparei-
xen les representacions de quatre àngels adoradors, dos 
a cada costat, i immediatament després, l’àngel simbòlic 
de Sant Mateu, a la seva dreta, i l’àguila de Sant Joan que 
porta un volum de l’Evangeli en les seves urpes, a l’es-
querra. L’obertura de la porta se’ns presenta mitjançant 
la formació d’un gran arc compost per 7 arquivoltes pro-
fundament elaborades, que es recolzen en dos parells de 
columnes i impostes, que es perllonguen fins a la base.

En definitiva, la portalada romànica de Santa Maria de 
Ripoll és una joia que avui, malgrat el pas dels segles i 
de la degradació de la pedra, segueix altiva i majestuosa, 
convertint-se en la porta d’entrada al monestir benedictí 
fundat al segle ix i a la resta de conjunt monàstic de Ri-
poll. Aquest monument plasma diverses influències, en-
tre les quals destaquen la Bíblia de Ripoll, un magnífic 
còdex d’un sol volum procedent del Scriptorium del mo-
nestir, i d’escenes de l’Antic Testament. L’escultor recrea 
les miniatures que apareixen en l’esmentat volum, deta-
llant des dels plecs de túniques i llençols, fins a les arma-
dures, cascs i escuts dels soldats.

L’Ajuntament de Ripoll, en el Ple del passat mes de de-
sembre, va aprovar per unanimitat una moció per a de-
clarar la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll 
com a Patrimoni de la Humanitat.

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

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància 
monumental i artística de la portalada romànica de Santa 
Maria de Ripoll.

2. El Parlament de Catalunya recolza el seu nomenament 
com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNES-
CO i insta el Govern de la Generalitat i al Govern espa-
nyol a:

2.1 Donar suport i defensar, amb tots els mitjans i en to-
tes les instàncies internacionals oportunes, el nomena-
ment com a Patrimoni de la Humanitat de la portalada 
romànica de Santa Maria de Ripoll.

2.2 Permetre que sigui un representant de la Generalitat 
de Catalunya qui defensi davant la UNESCO la candi-
datura.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CTS, 21.05.2012

Grup Parlamentari socialista

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01185/09).

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01186/09).

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, cate-
dràtic de transport de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
352-01187/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres 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 39/2003, del sector ferrovi-
ari (tram. 352-01188/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01189/09).

Proposta de compareixença de Joan Torres, expresident 
de Ferrocarrils de la Generalitat, 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 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 352-01190/09).

Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, expresi-
dent de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01191/09).

Proposta de compareixença de José Enrique Urquijo, ex-
director general de Desenvolupament Estratègic de Ren-
fe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
352-01192/09).

Proposta de compareixença de Marc A. García López, 
director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01193/09).

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director 
general de Transport i Logística de Constructora d’Obres 
Municipals, SA, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01194/09).

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

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Promoció del Transport Públic amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01195/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres 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 39/2003, del sector ferrovi-
ari (tram. 352-01196/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01197/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
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grés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01198/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01199/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Fe-
deració de Municipis 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 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 352-01200/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01201/09).

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Transports de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01202/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció de Transports de Barcelona de Comissions Obre-
res amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
352-01203/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Sin-
dicat Federal Ferroviari de la Confederació General del 
Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
352-01204/09).

Proposta de compareixença d’una representació del Sin-
dicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01205/09).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer 
i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01206/09).

Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, 
enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació 
del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01207/09).

Proposta de compareixença de Joan Amorós, secretari 
general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari (tram. 352-01208/09).

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de 
Ferrocarrils de la Generalitat 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 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01209/09).

Proposta de compareixença de Pere Calvet, director tèc-
nic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01210/09).

Proposta de compareixença de Manuel Megía, director 
gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01211/09).

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert en 
mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01212/09).

Proposta de compareixença de Ricard Riol, president 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01213/09).

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer 
de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari (tram. 352-01214/09).

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Remacha, 
director de Rodalies Catalunya, amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01215/09).

Proposta de compareixença de Marc Garcia i López, di-
rector tècnic de Rodalies 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 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 352-01216/09).

Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doctor 
enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Uni-
versitat Politècnica 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 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 352-01217/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’em-
presa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari (tram. 352-01218/09).
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Proposta de compareixença d’una representació de l’em-
presa TBC Railway amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari (tram. 352-01219/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’em-
presa Coinsa Rail Transport amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01220/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Railgrup 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 39/2003, del sector ferrovi-
ari (tram. 352-01221/09).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01222/09).

Proposta de compareixença d’Isidre Gavín Valls, direc-
tor de Cimalsa, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01223/09).

Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sánchez, 
president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01224/09).

Proposta de compareixença de Josep Andreu Figueres, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01225/09).

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director de 
Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01226/09).

Proposta de compareixença de Manel Medina, responsa-
ble de Distribució Cotxe Acabat, amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01227/09).

Proposta de compareixença de Marc Grau, director de 
Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari (tram. 352-01228/09).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença d’una representació de Renfe 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-

ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-
01229/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Fer-
rocarrils de la Generalitat 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 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01230/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01231/09).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres 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 39/2003, del sector ferrovi-
ari (tram. 352-01232/09).

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el bilingüisme en l’Administració
Tram. 302-00141/09

Esmenes presentades
Reg. 65331, 66108, 66126 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65331)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el bilingüisme en l’Administració (tram. 302-
00141/09).

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

A tot el primer punt.

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

A tot el segon punt.
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al tercer punt.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al quart punt.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al cinquè punt.

6 Esmena núm. 6
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al sisè punt.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66108)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Admi-
nistració (tram. 302-00141/09).

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

Del punt 1

«1. El Parlamento de Cataluña asume el compromiso de 
garantizar el bilingüismo en todos los usos orales y escri-
tos propios de la institución, eliminando de esta manera el 
uso preferente del catalán, en cumplimiento del mandato 
estatutario y constitucional: 

1.1. Se garantizará la disponibilidad escrita, en ambas len-
guas oficiales, por igual y en los mismos plazos, de toda la 
documentación y publicaciones parlamentarias, en sopor-
te papel o informático.

1.2. Se editará la versión bilingüe castellano-catalán, por 
igual y en los mismos plazos, de las Actas, Boletines, Le-

gislación, y el resto de documentación propia de la activi-
dad parlamentaria.

1.3. Se garantizará la rotulación bilingüe en todas las de-
pendencias parlamentarias.

1.4. Se garantizará la libre elección de lengua a todo el 
personal del Parlament, de manera compatible con la ga-
rantía de la disponibilidad lingüística al ciudadano.

1.5. Se garantizará la comunicación oral y escrita, en cual-
quiera de las lenguas oficiales, tanto interna como externa 
al Parlament.

1.6. Todos los compromisos anteriores serán de igual apli-
cación para la totalidad de organismos públicos depen-
dientes orgánicamente del Parlament, como es el caso de 
la Sindicatura de Cuentas o el Síndic de Greuges.

1. El Parlament de Catalunya reitera el que expressa l’ar-
ticle 6 punt 1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
considera el català com la llengua pròpia de Catalunya i 
com a tal el català és la llengua d’ús normal de les admi-
nistracions públiques en tots els usos orals i escrits.

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

Del punt 2

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a garantizar el bilingüismo en todos los usos ora-
les y escritos propios de su actividad institucional y admi-
nistrativa, eliminando de esta manera el uso preferente del 
catalán, en cumplimiento del mandato estatutario y cons-
titucional: 

2.1. La Generalitat garantizará a los ciudadanos, en el ám-
bito de su actividad institucional y administrativa, la dis-
ponibilidad lingüística plena en castellano y catalán, tanto 
a nivel oral (atención telefónica o personal) como escrito 
(impresos, publicaciones, etc.) disponibles al mismo tiem-
po en catalán y castellano, todo ello tanto en soporte papel 
como informático, así como comunicaciones por escrito y 
rotulación bilingües.

2.2. La Generalitat eliminará el requisito de la petición 
expresa del ciudadano para ser atendido o recibir informa-
ción pública u oficial en la lengua oficial de su elección, 
siendo suficiente el uso de la lengua por el ciudadano para 
manifestar su opción lingüística.

2.3. La Generalitat garantizará la libertad de opción lin-
güística de funcionarios y demás personal al servicio de 
la Administración de la Generalitat, de manera absoluta-
mente compatible con la garantía de la disponibilidad lin-
güística al ciudadano.

2. El Parlament de Catalunya reitera que el català i l’oc-
cità denominat aranès a l’Aran són llengües oficials a Ca-
talunya, també el castellà, que és la llengua oficial del 
l’Estat espanyol, que totes les persones tenen el dret i el 
deure de conèixer-les i que els poders públics estableixen 
les mesures necessàries per a l’exercici d’aquests drets i el 
compliment d’aquest deure.
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De tot el punt 3.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De tot el punt 4.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De tot el punt 5.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De tot el punt 6.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta- 
dans (reg. 66126)

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio de Ciudadanos, conforme a lo previsto en el artículo 
139 del Reglamento del Parlamento, presenta las siguien-
tes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el bilingüisme en l’Administració (tram. 
302-00141/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación
SP de Ciudadanos

Del punto 3

«3. La Generalitat garantizará que el resto de los niveles 
territoriales administrativos en Cataluña, ayuntamientos, 
área metropolitana, consejos comarcales, y diputacio-
nes, cumplen con la garantía de la libertad de opción y 
la disponibilidad lingüísticas en las dos lenguas oficiales 
y de uso mayoritario, castellano y catalán, en los térmi-
nos expresados los puntos anteriores, en cumplimiento 
del mandato estatutario y constitucional. A tal efecto, se 
modificarán y adaptarán todos los reglamentos de usos 
lingüísticos de los entes anteriormente citados a las sen-

tencias del Tribunal Constitucional y resoluciones del 
Tribunal Supremo sobre bilingüismo.»

Palau del Parlament, 21 de mayo de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la Llei orgànica del poder judicial 
i la planta i la demarcació judicials
Tram. 302-00142/09

Esmenes presentades
Reg. 65375, 66155, 66162 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65375)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del poder 
judicial i la planta i la demarcació judicials (tram. 302-
00142/09).

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

S’addiciona un nou apartat 6

«6. A fer les gestions oportunes davant el Ministeri de 
Justícia i davant el Consell General de Poder Judicial 
per tal que cobreixin, dins el present exercici 2012, les 
vacants de Jutges i Fiscals titulars que necessita el siste-
ma judicial a Catalunya, i –en tot cas– doti dels recursos 
necessaris per a cobrir les vacants amb Jutges i Fiscals 
substituts suficientment formats, amb totes les garanties 
salarials i d’estabilitat, per tal que puguin realitzar de 
forma correcta la seva funció, en tant no es cobreixen les 
places amb els titulars que corresponguin.»

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

S’addiciona un nou apartat 7

«7. A fer arribar al Ministeri de Justícia i al Consell Ge-
neral del Poder Judicial, la relació de noves places de 
Jutges, Magistrats i Fiscals que es necessiten a Catalunya 
de forma urgent, tant per cobrir les necessitats dels Jut-
jats i Tribunals ja existents, com per a la creació de Nous, 
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allí on resulti necessari segons els estudis efectuats pel 
Departament de Justícia.»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66155)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials (tram. 302-00142/09).

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

Al punt 2

«2. Rebutjar, davant el Consejo General del Poder Judi-
cial i del Ministeri de Justícia, la proposta del Consejo 
General del Poder Judicial referent a les agrupacions de  
partits judicials de Catalunya, concretament: El Prat  
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Grame-
net, Berga, Igualada, Vilafranca del Penedès, Mollet del 
Vallès, Vic-Ripoll, Santa Coloma de Farners, la Bisbal 
de l’Empordà, Balaguer, Cervera, Falset, Valls, Gande-
sa i Amposta, mantenint informats, en tot moment, als 
ajuntaments dels municipis afectats i els grups parlamen-
taris.»

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

Al punt 3

«3. Continuar la construcció els edificis judicials que es-
tan en fase de construcció en els municipis afectats per 
la proposta d’agrupació de partits judicials mencionada 
en l’apartat anterior, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries.».

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 66162)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a 

la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials (tram. 302-00142/09).

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

De l’apartat 1

«1. Instar el Govern de l’Estat a presentar un projecte 
d’estudi i de reforma de la Llei Orgànica del Poder Ju-
dicial per l’establiment dels consells de justícia autonò-
mics en els termes establerts en la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, de 28 de juny, i en el marc del 
principi d’unitat jurisdiccional i unitat de govern del Po-
der Judicial.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Rebutjar la proposta de quatre vocals del Consejo 
General del Poder Judicial referent a les agrupacions de 
partits judicials de Catalunya, concretament: El Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobre-
gat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Berga, Igualada, Vilafranca del Penedès, Mollet del Va-
llès, Vic-Ripoll, Santa Coloma de Farners, La Bisbal de 
l’Empordà, Balaguer, Cervera, Falset, Valls, Gandesa i 
Amposta, mantenint informats, en tot moment, als ajun-
taments dels municipis afectats i els grups parlamentaris. 
Comunicar aquest rebuig al grup de treball de la Llei Or-
gànica del Poder Judicial i la Llei de Demarcació i Plan-
ta del Ministeri de Justícia així como les propostes del 
Govern en aquest àmbit.»

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

De l’apartat 5

«5. Donar trasllat al grup de treball de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial i la Llei de Demarcació i Planta del 
Ministeri de Justícia que tingui en compte, entre d’altres, 
els criteris següents per tal d’elaborar una nova proposta 
de demarcació, planta i capitalitat judicials: 

– Població empadronada i estacional.

– Càrrega de treball real i potencial dels òrgans judicials.

– Ajust amb les demarcacions i ubicacions de centres i 
altres serveis públics relacionats amb l’Administració de 
Justícia.

– Distàncies i temps de desplaçament dels usuaris.

– Organització territorial.

– Recursos financers disponibles.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir la sos-
tenibilitat del sistema públic de salut
Tram. 302-00143/09

Esmenes presentades
Reg. 66062, 66156 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66062)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garan-
tir la sostenibilitat del sistema públic de salut (tram. 302-
00143/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a debat als consells de salut de tots i ca-
dascun dels sectors sanitaris, en un termini de tres mesos, 
les reduccions horàries i els ajustos pressupostaris efec-
tuats en tots i cadascun dels Consultoris Locals, Centres 
d’Atenció Primària i serveis d’Atenció Continuada du-
rant els anys 2011 i 2012, per a la seva ratificació o modi-
ficació, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’atenció 
continuada i d’urgències a la població i l’accessibilitat 
als serveis amb equitat territorial.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66156)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema pú-
blic de salut (tram. 302-00143/09).

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

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya mostra la seva disconfor-
mitat amb el canvi de model en l’accés al sistema sanitari 

que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real 
Decreto-Ley 16/2012, de 20 d’abril, de medidas urgentes 
para garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus pres-
taciones.»

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya mostra la seva disconfor-
mitat per la invasió competencial del Govern de l’Estat 
respecte al Govern de la Generalitat i insta el Govern de 
Catalunya a que interposi un recurs d’inconstitucionali-
tat per invasió competencial a les competències pròpies 
establertes per l’Estatut d’Autonomia, si així ho conside-
ra el Dictamen que ha d’emetre el Consell de Garanties 
Estatutàries.»

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

Al punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat i en especial al Departament de Salut a establir 
mecanismes per tal de garantir l’atenció sanitària als ciu-
tadans residents de Catalunya i assegurar la salut pú-
blica de la població i a traslladar el rebuig al canvi de 
model en el si del Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud.»

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

Al punt 6 

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat i especialment al Departament de Salut a ga-
rantir que s’estableixin les exempcions necessàries en les 
formules de copagament establertes en el transport sani-
tari no urgent per tal que no suposin una barrera en l’ac-
cés als serveis per a totes aquelles persones que s’han de 
desplaçar per rebre tractament de forma continuada i pe-
riòdica, especialment per la rehabilitació, els tractaments 
oncològics i la hemodiàlisis.»

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

Al punt 8

«8. El Parlament de Catalunya es reafirma en el compro-
mís de que els poders públics han d’assegurar i promoure 
una prestació sanitària pública, de qualitat i equitativa en 
l’accés i insta el Govern de la Generalitat a mantenir-se 
sota aquests principis i a explorar noves vies de finança-
ment basades en mesures fiscals equitatives per a la sos-
tenibilitat de l’estat del benestar o dels serveis bàsics fo-
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namentals, com podrien ser la restitució de l’impost de 
successions i donacions eliminada pel Govern de la Gene-
ralitat el juny de 2011, l’establiment d’un impost sobre els 
dipòsits de clients de les entitats de crèdit o la imposició 
sobre la generació elèctrica d’origen nuclear.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació financera del sistema 
de ciència, recerca i innovació
Tram. 302-00144/09

Esmenes presentades
Reg. 66044, 66157, 66160 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66044)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
del sistema de ciència, recerca i innovació (tram. 302-
00144/09).

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

Primer paràgraf

El Parlament de Catalunya constata que la contribució 
del sector Administracions Públiques (i especialment de 
la Generalitat de Catalunya) en la inversió en activitats 
de Recerca i Desenvolupament ha compensat parcial-
ment durant els primers anys de la crisi (2008-2010) una 
eventual reducció de despesa del sector privat en aquest 
àmbit segons les dades de l’INE.

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

Del punt 3

Avaluar l’impacte econòmic i el cost d’oportunitat per-
dut en la recerca catalana arran de les retallades pressu-
postàries els anys 2011 i 2012 i a presentar els resultats 
abans de quatre mesos en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

Reclamar-li al Govern de l’Estat espanyol el traspàs 
competencial de la gestió en Recerca, Desenvolupament i 
Investigació i que aquesta competència executiva estigui 
finançada mitjançant els Pressupostos Generals de l’Es-
tat d’una manera proporcional al percentatge que signi-
fica la producció científica catalana sobre la de la resta 
de l’Estat.

– Manteniment de les aportacions de recursos públics a 
les grans infraestructures i/o plataformes científico-tec-
nològiques singulars de Catalunya.

– El compliment dels compromisos adquirits pel CNS-
BSC en la iniciativa europea PRACE per l’any 2012, as-
segurant-lo políticament, i en darrera instància finance-
rament.

– La titularitat dels centres CSIC (Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques) de Catalunya i el finançament 
corresponent per al seu manteniment.

– La transferència de les competències de l’Institut de Sa-
lut Carlos III en la gestió de fons estructurals i competi-
tius destinats als centres de recerca biomèdica.

– La continuïtat de la contractació de diferents tipologi-
es d’investigadors a Catalunya, sense menystenir cap dis-
ciplina, establint, principalment, instruments de retenció 
del talent investigador jove, entre d’altres recuperant a 
Catalunya el programa «ICREA-Junior».

– La continuïtat del finançament dels programes princi-
pals de l’IRTA, com a motor del sector agroalimentari.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que, en la mesura del possible, totes les convo-
catòries competitives de suport a l’RDI prioritzin l’acció 
cooperativa entre universitats, centres i empreses, espe-
cialment en aquells sectors amb més baixa productivitat 
amb la finalitat de facilitar la transferència de coneixe-
ment i els projectes compartits entre aquests àmbits, avui 
clarament insuficients.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66157)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació financera del sistema de  
ciència, recerca i innovació (tram. 302-00144/09).

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

Al primer paràgraf

«El Parlament de Catalunya constata que la contribució 
del sector Administracions Públiques (i especialment de 
la Generalitat de Catalunya) ha aconseguit en els primers 
anys de la crisi (2008-2010) compensar l’esperable reduc-
ció de despesa del sector privat en activitats de Recerca i 
Desenvolupament, segons dels dades de l’INE.

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

Al segon paràgraf

«El Parlament de Catalunya declara que la prevista re-
ducció anunciada de la despesa pública en R+D, tant de 
l’Administració de la Generalitat com de l’Administració 
general de l’Estat, fa preveure dificultats per al conjunt 
d’activitats de la ciència, la recerca i la innovació a Cata-
lunya, que en termes generals té un nivell alt de qualitat 
objectiva, i que en molts casos està competint al màxim 
nivell mundial, i especialment en el sector de la biome-
dicina.»

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

Al punt 1

«En conseqüència, i en benefici de l’objectiu compartit 
d’impulsar el teixit de recerca i innovació del nostre país, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a: 

1. Convocar, durant el proper mes de juny i en el marc de 
la consideració de la Recerca i la Innovació com a ele-
ments prioritaris pel desenvolupament econòmic i social 
de Catalunya, la Comissió de seguiment del Pacte Nacio-
nal per la Recerca i la Innovació, amb l’objectiu de con-
sensuar les estratègies que han de permetre a Catalunya 
assolir un augment gradual de la inversió en R+D, per ar-
ribar al 2% del PIB durant el període 2013-2020.»

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

Al punt 2

«2. Presentar, durant el proper període de sessions, el 
projecte de llei de la ciència i el projecte de llei de l’Agèn-
cia de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

«3. Avaluar l’impacte de les retallades pressupostàries 
efectuades els anys 2011 i 2012 en Recerca i Innovació i 
en diferents Departaments altament inversors en aquests, 
per redreçar les prioritats dels pressupostos pel període 
2013-2020, i presentar els resultats abans de quatre mesos 
en el marc Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació.»

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

Al punt 4

«4. Donar trasllat al Govern de l’Estat que per a garan-
tir la reducció d’un 25% del pressupost estatal no afecti: 

– El manteniment de les aportacions de l’Estat a les grans 
infraestructures i/o plataformes cientificotecnològiques 
singulars de Catalunya.

– El compliment dels compromisos adquirits pel CNS-
BSC en la iniciativa europea PRACE per l’any 2012, as-
segurant-lo políticament, i en darrera instància finance-
rament.

– La continuïtat dels centres del CISC (Centre Superior 
d’Investigacions Científiques).

– La continuïtat dels fons estructurals i competitius  
de l’Institut Carlos III al centres de recerca biomèdica de 
Catalunya.

– La continuïtat de la contractació de diferents tipologi-
es d’investigadors a Catalunya, sense menystenir cap dis-
ciplina, establint, principalment, instruments de retenció 
del talent investigador jove, entre d’altres recuperant a 
Catalunya el programa «ICREA-Junior.

– Assegurar la continuïtat del finançament dels programes 
principals de l’IRTA, com a motor del sector agroalimen-
tari.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

«5. Assegurar la continuïtat del finançament dels progra-
mes principals de l’IRTA, com a motor del sector agro-
alimentari.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Presentar, per part dels Departament d’Economia i 
Coneixement i Empresa i Ocupació, previ acord amb 
l’Administració General de l’Estat, un Pla d’impuls, fi-
nançament i sostenibilitat 2013-2020 dels Parcs científics 
i tecnològics i Campus d’Excel·lència Internacional de 
Catalunya, que esdevingui un instrument òptim per les 
sinèrgies entre universitat i empresa i pel desenvolupa-
ment territorial i social i, de manera especial, fixar una 
solució financera al retorn dels crèdits anomenats «par-
quetazos».

9 Esmena núm. 9
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 7

«7. Continuar treballant en les mesures d’impuls dels 
avenços en matèria de R+D de les universitats catalanes i 
dels Centres Tecnològics al teixit empresarial català, es-
pecialment entre les PIME i sectors com el comerç i el tu-
risme que no tenen capacitat financera o tradició per tenir 
departaments d’R+D+i.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 66160)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
del sistema de ciència, recerca i innovació (tram. 302-
00144/09).

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

De l’apartat 4

«4. Negociar amb el Govern de l’Estat les bases del «Plan 
Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación» per 
a garantir que la reducció dels darrers exercicis del pres-
supost estatal no afecti: [...].»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les concessions de peatges a la 
xarxa de carreteres
Tram. 302-00145/09

Esmenes presentades
Reg. 65374 i 66085, 66063, 66134, 
66158 i 66230, 66161 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65374 i 66085)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges 
a la xarxa de carreteres (tram. 302-00145/09).

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

A l’apartat 1, lletra a

1. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

«a. Revisar i renegociar totes les condicions de les con-
cessions dels peatges d’autopistes depenents de la Gene-
ralitat de Catalunya –tant de peatge explícit, com a l’om-
bra, així com dels convenis d’ampliació d’encomanes i de 
compensacions a pagar de forma ajornada per l’execu-
ció de noves obres o millores, per nous manteniments així 
com per previsió de pèrdua de usuaris–, sota el criteri de 
l’interès públic i per afavorir la mobilitat sostenible, amb 
l’objectiu d’adequar les condicions dels peatges al cost 
real del manteniment de les infraestructures i als índexs 
d’amortització de les mateixes, evitant així els despro-
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porcionats marges de benefici de les empreses conces-
sionàries» 

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

A l’apartat 1, d’una nova lletra c

«c. A negociar amb les empreses concessionàries de peat-
ges que, en tant es procedeix a la renegociació i en el seu 
cas, revisió o actualització del sistema de finançament de 
les autopistes i autovies de Catalunya subjectes a peat-
ges explícits o a l’ombra, assumeixin la totalitat o part 
de les bonificacions per raons territorials, ambientals, de 
recurrència i d’alta ocupació, acordades pel grup de tre-
ball de peatges, de que dites concessionàries també for-
men part.»

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

S’addiciona un nou apartat 1 bis

«1 bis) A encarregar al Grup de Treball de peatges, a que 
procedeixi: 

a. A formular una proposta de nou sistema de finança-
ment de la construcció i del manteniment del conjunt de 
les vies d’alta capacitat –autopistes i autovies– tenint en 
compte la necessitat de prioritzar les infraestructures fer-
roviàries i de transport públic; per tal que els recursos 
públic s’utilitzin en un bon sistema de gestió de mobilitat.

b. A formular una proposta sobre com Implementar a Ca-
talunya la directiva europea sobre l’«eurovignette» per tal 
que el transport de mercaderies de llarg recorregut que 
travessa Catalunya assumeixi el cost de les infraestructu-
res i la compensació dels impactes ambientals.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar amb el govern central: 

A. Una nova proposta de priorització de les obres d’infra-
estructures viàries de gran capacitat a Catalunya, en els 
trams de carretes paral·leles o concurrents amb les auto-
pistes de peatge actuals, per tal de determinar quina de 
les següents opcions sigui més recomanable des del punt 
de vista de menors costos financers, menors impactes am-
bientals i menor temps d’execució: o ampliar les carrete-
res actuals pendents de desdoblament o rescatar trams 
concurrents de les actuals autopistes de peatge.

B. A executar de forma immediata les obres pendents de 
desdoblament de la N-II i de la N-340, en els trams ja 
iniciats.»

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

S’addiciona un nou apartat 6

«6. Insta el govern a que mantingui la gestió pública de 
l’empresa Tabasa - Túnels del Cadí, evitant la seva pri-
vatització, com a instrument de gestió indispensable pel 
finançament i gestió d’infraestructures de transport i per 
facilitar la revisió i reordenament, en profunditat, del sis-
tema de peatges a Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66063)

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 estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les concessions de peatges a la xarxa de carreteres (tram. 
302-00145/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició de nous punts 6, 7 i 8

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

6. Suspendre l’aplicació del decret 427/2011, del 27 de de-
sembre, sobre el nou model tarifari dels peatges de la se-
va titularitat, en compliment la resolució 576/IX adopta-
da pel Parlament el passat 2 de maig i obrir d’immediat 
el debat territorial amb els agents implicats (ajuntaments, 
usuaris, etc.) sobre la nova política tarifària.

7. Anul·lar i deixar sense efecte el procés de privatitza-
ció de les societats Tabasa i Túnel del Cadí i potenciar la 
seva acció com a instruments de construcció, ampliació 
i gestió d’infraestructures per a la mobilitat col·lectiva.

8. En relació amb els peatges de la seva titularitat, rene-
gociar, en el termini de dos mesos, amb les concessionà-
ries privades de peatges les condicions de gestió per tal 
que assumeixin les bonificacions als usuaris habituals a 
causa de la mobilitat obligada vigents fins el 31 de desem-
bre de l’any 2011.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66134)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les concessions de peatges a la xarxa de carre-
teres (tram. 302-00145/09).

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

D’un nou apartat c al punt 1

c) Renegociar el contracte de concessió, en el cas que es 
detecti una trencament de l’equilibri econòmic-financer 
entre les inversions realitzades i els guanys obtinguts per 
l’empresa concessionària, comportant si s’escau l’extin-
ció de la mateixa sense cap mena de contraprestació a 
canvi.

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

D’un nou apartat c al punt 2

c) Renegociar el contracte de concessió, en el cas que es 
detecti una trencament de l’equilibri econòmic-financer 
entre les inversions realitzades i els guanys obtinguts per 
l’empresa concessionària, comportant si s’escau l’extin-
ció de la mateixa sense cap mena de contraprestació a 
canvi.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Genera-
litat, en colaboración con el Gobierno central, a garantizar 
una red de vías rápidas en Cataluña alternativa al sistema 
actual de peajes, que conecte las principales capitales ca-
talanas.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries amb el govern de 
l’Estat perquè hi hagi una encomana de gestió, amb els re-
cursos econòmics pertinents, per a la construcció de vies 
ràpides alternatives a les autopistes de peatge que connec-
ti les principals ciutats del país. Especialment per a que 
la Generalitat pugui executar de manera immediata les 
obres de desdoblament de la N-II i la N-340.

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

D’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a aturar els expedients sancionadors iniciats con-
tra persones que han participat en la campanya «novull-
pagar», i a no tramitar-ne cap més.

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

D’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a aturar el procés d’alienació de l’empresa pública 
TABASA

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

D’un nou punt 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar a l’Estat el compliment de la disposi-
ció addicional 3a, i que faci efectiva la quantitat pendent 
d’anys anteriors per la manca d’inversions de l’Estat a 
Catalunya, mentre no es faci efectiva el Govern de la Ge-
neralitat retindrà l’import dels diners que ha de transferir 
a l’estat en concepte de seguretat social dels treballadors 
i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i altres or-
ganismes públics dependents de la Generalitat.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66158 i 66230)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les concessions de peatges a la xarxa de carreteres (tram. 
302-00145/09).

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

De tota la moció, excepte el punt 4

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

a) A que dins del marc del Grup de Treball sobre la gestió 
del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements re-
guladors de la mobilitat (Resolució 83/IX), s’analitzi amb 
la documentació que fos necessària: 

– L’evolució del marc actual econòmic i financer de les 
concessions en règim de peatge de titularitat de la Gene-
ralitat de Catalunya.

– La concreció i justificació de les modificacions de ter-
minis de les concessions esmentades.

b) A fer les gestions necessàries davant l’administra-
ció General de l’Estat per què procedeixi a l’anàlisi dels 
punts anteriors respecte les concessions en règim de peat-
ge de la seva titularitat a Catalunya.

c) A fer les gestions necessàries davant l’Administració 
General de l’Estat perquè disposi dels mitjans econòmics 
i pressupostaris per a procedir sense més retard a la li-
citació i execució de les obres pendents, previstes en el 
«Protocol de col·laboració entre el Ministeri de Foment 
i la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
(actualment Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’execució de diverses actuacions en les 
respectives xarxes de carreteres i per al canvi de titulari-
tat d’alguns trams d’aquestes xarxes», de data 27 d’octu-
bre de 2005.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 66161)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges 
a la xarxa de carreteres (tram. 302-00145/09).

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

De l’apartat 4

«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a publicar, habilitando un espacio a tal efecto 
en la página web del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, la información relativa a las autopistas de peaje  
de titularidad estatal y de titularidad autonómica, tanto de  
peaje directo como indirecto, que permita conocer la in-
formación relevante al respecto.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les darreres mesures del Govern 
de l’Estat en matèria de salut
Tram. 302-00146/09

Esmenes presentades
Reg. 66064, 66131, 66159 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66064)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures del Go-
vern de l’Estat en matèria de salut (tram. 302-00146/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a debat als consells de salut de tots i ca-
dascun dels sectors sanitaris, en un termini de tres mesos, 
les reduccions horàries i els ajustos pressupostaris efec-
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tuats en tots i cadascun dels Consultoris Locals, Centres 
d’Atenció Primària i serveis d’Atenció Continuada du-
rant els anys 2011 i 2012, per a la seva ratificació o modi-
ficació, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’atenció 
continuada i d’urgències a la població i l’accessibilitat 
als serveis amb equitat territorial.»

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 66131)

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo previsto en el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les darreres mesures del Govern de 
l’Estat en matèria de salut (tram. 302-00146/09).

1 Enmienda núm. 1
De adición
SP de Ciudadanos

Al punto 2

«2. El ple suport al sistema nacional de salut i al siste-
ma català de salut basats en els principis establerts en 
la Llei General de Sanitat 14/1986, de 25 d’abril; la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Cata-
lunya i la Llei 21/2010; del 7 de juliol, d’accés a l’assis-
tència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut, basat, entre d’altres, en els principis de 
la universalització dels serveis sanitaris i l’equitat i supe-
ració de les desigualtats territorials i socials.

2 Enmienda núm. 2
De supresión
SP de Ciudadanos

Del punto 7

7. No donar compliment a les disposicions del Reial De-
cret Llei 16/2012 que excloguin del dret de l’assistència sa-
nitària a persones estrangeres no regulars i a joves majors 
de 26 anys entre d’altres col·lectius. I a garantir que totes 
les persones tinguin dret a accedir en condicions d’igual-
tat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pú-
blica.

Palau del Parlament, 22 de mayo de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66159)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria de 
salut (tram. 302-00146/09).

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

Al punt 1

«1. El rebuig al canvi de model en l’accés al sistema sa-
nitari que suposa el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
del SNS i millorar la qualitat de les seves prestacions i a 
totes aquelles mesures que vulneren les competències de 
la Generalitat.»

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

Al punt 3

«3. El rebuig a aquelles mesures en sanitat pública i de 
3.000 milions d’euros en educació i que afectin les com-
petències de les Comunitats Autònomes i en concret a les 
polítiques de la Generalitat de Catalunya i afecten la qua-
litat dels serveis públics de salut i educació.»

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

Al punt 7

«7. Establir mecanismes per tal de garantir l’atenció sa-
nitària als ciutadans residents a Catalunya i assegurar la 
salut pública de la població.»

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

Al punt 8

«8. A mantenir una cartera de serveis sanitaris que ga-
ranteixi l’equitat d’accés a les prestacions, de manera que 
les fórmules de copagament existents no suposin una bar-
rera en l’accés als serveis.»
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat d del punt 12

«12.d) Estendre progressivament el percentatge de re-
ceptes electròniques al 100% de les prescripcions mèdi-
ques.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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 Ma-
nel Garcia Biel a la condició de membre del 
Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 22 de maig de 2012, Manel Gar-
cia Biel ha renunciat a la condició de membre del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec per al qual 
va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda 
el 18 de febrer de 2009, d’acord amb l’article 16 de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català 

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 59/IX, 
sobre la política d’atenció a les persones 
amb discapacitat
Tram. 390-00059/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 64745 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00059/09

Sobre: Control compliment de la Moció 59/IX, sobre la 
política d’atenció a les persones amb discapacitat

Comissió competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 59/IX, sobre la política d’aten-
ció a les persones amb discapacitat (núm. de tram. 390-
00059/09), us informo del següent:
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Introducció

Les persones amb discapacitat són una de les prioritats 
del Govern en matèria d’ocupació, ateses les especials di-
ficultats que troba aquest col·lectiu per a la plena inserció 
social i laboral. Mostra d’aquesta voluntat és el manteni-
ment dels recursos destinats a subvencionar els Centres 
Especials de Treball en els pressupostos de l’any 2011 en 
un context de disminució de totes les partides pressupos-
tàries.

En aquest any 2012 però s’ha de tenir en compte un nou 
context marcat per la retallada de 256 MEUR en l’as-

signació de recursos per part de l’Estat a les polítiques 
actives d’ocupació que s’han de desenvolupar a Cata-
lunya. Aquesta disminució d’ingressos afecta específi-
cament a la línia d’ajuts a la contractació per a Centres 
Especials de Treball. La Conferència Sectorial d’Ocu-
pació i Assumptes Laborals del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social atorga a aquesta línia –històricament 
deficitària– només 30 MEUR, absolutament insufici-
ents per arribar al mínim legal de subvencionar el 50% 
dels contractes a persones amb discapacitat i que supo-
sen una reducció de més del 50% dels recursos respec-
te a l’any 2011.

2008 2009 2010 2011

Centres Especials de Treball i Unitats 
de Suport d’Ajust Personal 

40.888.733,00 51.468.735,00 43.777.483,00 55.924.281,00

Foment de contractació Indefinida  
i Treball amb Suport

6.405.482,00 6.533.592,00 6.854.549,00 6.962.654,00

Total 47.294.215,00 58.002.327,00 50.632.032,00 62.886.935,00

Cal tenir en compte que en els últims anys, les despe-
ses en programes de subvencions destinats a centres es-
pecials de treball (CET) han experimentat un creixement 
continuat i especialment accentuat. Tot i així, el finan-
çament amb fons finalistes de la Conferència Sectorial 
d’Afers Laborals del Ministeri de Treball, que ha estat 
manifesta i històricament insuficient no ha crescut al ma-
teix ritme que les despeses, generant un dèficit de finan-
çament creixent que ha hagut de ser assumit per la Ge-
neralitat de Catalunya, sovint en detriment dels recursos 
destinats a altres programes.

Aquesta situació es va agreujar amb l’ampliació transi-
tòria de les subvencions del cost salarial en els CET del 
50% al 75% de l’SMI 2010, prevista a la Llei 27/2009, 
de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteni-
ment i el foment de l’ocupació i la protecció de les per-
sones desocupades que ha tingut un impacte acumulat de 
24.379.702 euros sobre el dèficit pressupostari dels anys 
2009 i 2010.

Resposta als punts concrets de la moció

Quant als punts concrets de la moció:

a) El Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives 
d’Ocupació de Catalunya 2012-2013, aprovat pel Consell 
de Direcció del SOC en sessió del 16 de febrer de 2012, 
inclou un paquet de mesures per a persones amb disca-
pacitat que estableix dues grans línies: la racionalització 
de la contractació de persones discapacitades per part de 
CETS i el foment de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat en el mercat ordinari.

En aquest marc, el Govern està treballant un pla de po-
lítiques actives específicament destinat a persones amb 
discapacitat per consensuar-ho amb el sector. L’orienta-
ció d’aquest pla serà que les polítiques actives adreçades 
a aquest col·lectiu tendeixin a la plena inserció de les per-
sones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

b) El passat 26 de març es va publicar l’Ordre EMO/ 
65/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de la subvenció destinada 
al foment de la integració laboral de les persones amb 
discapacitat en Centres Especials de Treball. Aquesta or-
dre preveu subvencionar, tal com marca actualment la 
normativa estatal, el 50% de l’SMI per a tots els treballa-
dors amb discapacitat de Centres Especials de Treball i 
també la possibilitat d’augmentar fins al 75% aquest cost 
en el cas dels treballadors amb especials dificultats. Per 
fer efectiva aquesta ampliació cal que l’Estat financi ade-
quadament el aquestes subvencions a través de la Confe-
rència Sectorial.

c) En l’actual situació financera, el Govern està fent tots 
els esforços possibles per mantenir el suport als llocs de 
treball per a persones discapacitades en Centres Especials 
de Treball, però de cap manera és possible subvencionar 
la creació de nous llocs de treball amb els minvats recur-
sos de què disposem.

d) El Govern està treballant intensament per tal d’aconse-
guir que l’Estat mantingui un nivell d’assignació pressu-
postària a la línia d’ajuts a Centres Especials de Treball 
com a mínim similar al d’anys anteriors.

També hem expressat i expressarem aquest punt de vista 
en el grup de Treball que ha creat el Servicio Público de 
Empleo Estatal amb els responsables del grup dels CETs 
de totes les comunitats autònomes.

El procés encara no ha finalitzat i el Govern segueix fent 
tots els esforços possibles en aquest sentit. No obstant, en 
aquests moments la posició del Govern central és cone-
guda. Les polítiques actives en el seu conjunt han patit 
una enorme retallada que en el cas de Catalunya signi-
fiquen 256 MEUR i, en concret, una disminució de més 
d’un 50% en la partida destinada al suport a la contracta-
ció dels Centres Especials de Treball. Considerem aquest 
nivell de finançament totalment inadmissible ja que posa 
en greu perill molts Centres Especials de Treball i el seu 
projecte empresarial i social.
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e) L’article 35 de la llei 31/2002 de mesures fiscals i ad-
ministratives, (modificat en algun dels seus punts per 
les respectives lleis de mesures fiscals dels anys 2004 
i 2007) estableix que la Generalitat ha de reservar de-
terminats contractes a Centres Especials de Treball o a 
empreses d’Inserció. Aquesta reserva se circumscriu als 
contractes que es licitin per procediments menors o ne-
gociats i pot arribar fins al 20% del volum total de con-
tractació. En aquest sentit existeixen unes recomanacions 
de la Junta Consultiva de Contractació administrativa per 
a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social. 
El Govern té en compte aquesta normativa i aquestes re-
comanacions i impulsa la compra i contractació social.

f) El Govern ha creat l’Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública (OSACP) que entre d’altres 
funcions realitza el seguiment del compliment de les pre-
visions en matèria de compra social i clàusules so cials. 
Aquest organisme és el que promou l’aprovació dels 
Acords de Govern relatius a la reserva social de contra-
ctació i s’efectua el seguiment corresponent per a l’ade-
quat compliment de la reserva.

Així mateix, i pel que fa a les clàusules socials, s’està pre-
parant una ordre d’adaptació del Registre Públic de Con-
tractes, que permetrà –entre d’altres millores– incloure 
informació sobre clàusules socials i mediambientals.

g) La capacitat normativa de les polítiques d’ocupació 
per a persones amb discapacitats corresponen a l’Estat. 
No obstant, el Govern vol tenir aquesta competència per 
tal de poder desenvolupar polítiques millor adaptades a 
les necessitats reals dels 217 Centres de Treball que exis-
teixen a Catalunya.

El Departament d’Empresa i Ocupació està treballant en 
aquest sentit, elaborant el pla estratègic per als Centres 
Especials de Treball. Les línies d’ajuts, i les actuacions 
dirigides a impulsar un nou model de finançament, su-
port i reordenació del sector i canvis en el marc regula-
dor han de permetre assolir els nivells de finançament 
adequats a les especificitats de les entitats i empreses que 
actuen en l’àmbit de la inserció dels col·lectius més vulne-
rables a Catalunya, així com potenciar la inserció de les 
persones amb discapacitat i altres col·lectius en risc d’ex-
clusió social al mercat ordinari de treball.

Així mateix les mesures de suport als CET han de fa-
cilitar l’accés d’aquestes empreses de l’economia social 
a eines i instruments de gestió empresarial, a l’assesso-
rament professionalitzat, la formació gerencial i als cir-
cuits de finançament i permetre la reorientació dels seus 
models de negoci i de gestió. D’altra banda les accions 
de formació i suport als serveis d’inserció laboral dels col-
lectius vulnerables busquen millorar les eines d’apropa-
ment a les empreses per a la prospecció i intermediació 
laboral i els programes de promoció d’una xarxa d’em-
preses inclusives millorar els resultats de la inserció.

Barcelona, 3 de maig de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 64/IX, 
sobre el Decret llei 3/2011, del 20 de desem-
bre, de mesures urgents en matèria de tre-
soreria
Tram. 390-00064/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 64875 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00064/09

Sobre: Control compliment de la Moció 64/IX, sobre el 
Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures ur-
gents en matèria de tresoreria

Comissió Competent: Economia, Finances i Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 64/IX, sobre el Decret llei 3/2011, del 20 
de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria 
(núm. de tram. 390-00064/09), us informo del següent:

El Govern ha adoptat tots els mecanismes de control ne-
cessaris per tal d’evitar que es pugui tornar a produir una 
situació com la del passat mes de desembre en relació 
amb el pagament de les nòmines dels treballadors de la 
Generalitat. S’està millorant tota la capacitat de gestió i 
tota l’operativa perquè, en un supòsit de falta de liquiditat 
per pagar les nòmines, la retenció i liquidació de l’IRPF 
es realitzin d’acord amb la normativa vigent.

Així mateix, el Govern treballa per tal d’aconseguir 
adaptar les despeses als ingressos i assolir, així, la con-
solidació fiscal, única manera, en el marc del finança-
ment autonòmic actual, per poder atendre regularment 
els compromisos de pagament amb els treballadors i els 
proveïdors.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
la consellera d’Ensenyament sobre les no-
ves fórmules i taxes aplicables a la formació 
professional
Tram. 354-00206/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 65269).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 21.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’incendi de Rasquera i el Perelló del 
maig del 2012 i la situació dels bombers vo-
luntaris
Tram. 354-00207/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 65377).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
22.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 354-00208/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 65402).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
22.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 354-00211/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 65410).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 21.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització de Tabasa, Infraes-
tructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel 
del Cadí, SAC
Tram. 354-00212/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 65411).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 21.05.2012.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01185/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’Enoch Alber-
tí, catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01186/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Francesc 
Robusté, catedràtic de transport de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01187/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01188/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01189/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Joan Torres, 
expresident de Ferrocarrils de la Generali-
tat, 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01190/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença de Teófilo Ser-
rano, expresident de Renfe, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01191/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de José Enri-
que Urquijo, exdirector general de Desenvo-
lupament Estratègic de Renfe, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01192/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Marc A. Gar-
cía López, director tècnic de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01193/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Miquel Lle-
vat, director general de Transport i Logísti-
ca de Constructora d’Obres Municipals, SA, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01194/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64941).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01195/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01196/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01197/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01198/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01199/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Federació de Municipis 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01200/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01201/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65123).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Transports de 
la Unió General de Treballadors amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01202/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 65210).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.



29 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 321

4.53.05. INFORMACIó 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Transports de Bar-
celona de Comissions Obreres amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01203/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 65210).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Federal Ferroviari de 
la Confederació General del Treball amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01204/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 65210).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat Espanyol de Maquinistes 
i Ajudants Ferroviaris 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01205/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 65210).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Mateu Turró, 
enginyer i catedràtic de la Universitat Poli-
tècnica 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01206/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Marta Sán-
chez Borràs, enginyera i directora de pro-
jectes del Centre d’Innovació del Transport, 
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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01207/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Joan Amo-
rós, secretari general de Ferrmed, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01208/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença d’Enric Ticó, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01209/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Pere Calvet, 
director tècnic de Ferrocarrils de la Genera-
litat 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01210/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Manuel Me-
gía, director gerent dels serveis de Renfe 
Mercancías, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01211/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, 
expert en mobilitat i enginyer de camins, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01212/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Ricard Riol, 
president de l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01213/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Ju-
lià Sort, enginyer de camins, canals i ports, 
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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01214/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Remacha, director de Rodalies 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01215/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Marc Garcia 
i López, director tècnic de Rodalies 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01216/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’Andrés López 
Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic 
de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01217/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’empresa Euro Cargo Rail amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sec-
tor ferroviari
Tram. 352-01218/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’empresa TBC Railway amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01219/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’empresa Coinsa Rail Trans-
port 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01220/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Railgrup amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01221/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’Enric Ticó i 
Buixadós, president de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01222/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’Isidre Ga-
vín Valls, director de CIMALSA, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01223/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Sixte Cam-
bra Sánchez, president de l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01224/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Josep An-
dreu Figueres, president de l’Autoritat Por-
tuària de Tarragona, 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 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01225/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Miquel Lle-
vat, director de Comsa Emte, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01226/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Proposta de compareixença de Manel Me-
dina, responsable de Distribució Cotxe Aca-
bat, 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01227/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença de Marc Grau, 
director de Logística del Grup Celsa, 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 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01228/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Renfe amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01229/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 65283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01230/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 65283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors 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 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01231/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 65283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01232/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 65283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè infor-
mi sobre el desplegament de l’acció exterior 
del Govern
Tram. 356-00566/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui 
el contingut i els resultats de la reunió dels 
presidents dels territoris que formen l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània i de les tres reu-
nions sectorials
Tram. 356-00620/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè expli-
qui les afectacions a elements naturals d’in-
terès d’una explotació a cel obert de guix a 
Tost
Tram. 356-00655/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 62841).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 23.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut de Medi Ambient de la Universitat 
de Girona davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè doni a conèixer el Programa Sel-
vans
Tram. 356-00657/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Hortèn-
sia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 62850).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 23.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea perquè expliqui el 
programa de treball de la Comissió Europea 
per al 2012
Tram. 356-00664/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta Directiva de la Fundació 
Catalana Congrés de Salut Mental davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la si-
tuació de la salut mental i el desenvolupa-
ment del Pla director de salut mental i ad-
diccions
Tram. 356-00693/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 17.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta Directiva de l’Asso-
ciació Catalana de Professionals de Salut 
Mental davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de la salut mental i 
el desenvolupament del Pla director de salut 
mental i addiccions
Tram. 356-00694/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana d’Associacions de Familiars de Ma-
lalts Mentals davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situació de la salut men-
tal i el desenvolupament del Pla director de 
salut mental i addiccions
Tram. 356-00695/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Mo-
lina Parrilla, directora del Pla director de sa-
lut mental i addiccions, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la situació de 
la salut mental i el desenvolupament del Pla 
director de salut mental i addiccions
Tram. 356-00696/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Carles Cons-
tant, director general de Regulació, Planifi-
cació i Recursos Sanitaris, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la situació 
de la salut mental i el desenvolupament del 
Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 356-00697/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65124).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 17.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Medicus Mundi davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat perquè 
presenti l’informe del 2011 «La salut en la 
cooperació al desenvolupament i l’acció hu-
manitària»
Tram. 356-00698/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 65156).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 23.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sa-
llent i Garriga, director de Televisió de Cata-
lunya, davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el seu 
programa de treball
Tram. 356-00699/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 65208).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 18.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Fèlix Rie-
ra i Prado, director de Catalunya Ràdio, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre el seu programa 
de treball
Tram. 356-00700/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 65209).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 18.05.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el compliment de la 
Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat
Tram. 355-00098/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 17.05.2012 (DSPC-C  
316).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el balanç del compli-
ment del mapa de les llars d’infants
Tram. 355-00106/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 17.05.2012 (DSPC-C  
316).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 17.05.2012 (DSPC-C 315).

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

Compareixença del president de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00241/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença d’una representació de Jut-
ges per a la Democràcia 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. 353-00242/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Professional de la Magistratura a Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00243/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a les Nacions Unides amb rela-
ció 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. 353-00244/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya 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’enjudi-
ciament criminal
Tram. 353-00245/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei d’enju-
diciament criminal
Tram. 353-00246/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença de Roser Bach i Fabregó, di-
rectora de l’Escola Judicial del Consell Gene-
ral del Poder Judicial i magistrada de l’Audi-
ència Provincial 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 criminal
Tram. 353-00247/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença de Jesús María Silva Sán-
chez, catedràtic de dret penal i advocat pe-
nalista, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 353-00248/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença de Mercedes García Arán, 
catedràtica de dret penal de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, 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. 353-00249/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).

Compareixença de Manuel Cachón Cade-
nas, catedràtic de dret processal de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció 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. 353-00250/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Justícia, del 17.05.2012 (DSPC-C 314).
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Compareixença d’una representació de la 
Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Pro-
grames Sanitaris per a explicar el document 
«Per un millor sistema públic de salut»
Tram. 357-00341/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Salut, del 17.05.2012 (DSPC-C 317).

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a informar sobre el des-
plegament de l’acció exterior del Govern
Tram. 357-00370/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

Compareixença del secretari d’Afers Ex-
teriors davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea per a explicar el con-
tingut i els resultats de la reunió dels presi-
dents dels territoris que formen l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània i de les tres reunions 
sectorials
Tram. 357-00371/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

Compareixença del director de la Represen-
tació de la Comissió Europea a Barcelona 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea per a explicar el programa de 
treball de la Comissió Europea per al 2012
Tram. 357-00372/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 17.05.2012 (DSPC-C 318).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, del 22.05.2012 (DSPC-C 319).

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

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al primer trimestre del 2012
Tram. 334-00064/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 65236 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 43 de la Llei 1/2012, de Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2012, trameto adjun-
ta la Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut 
Català de Finances, corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2012.

Barcelona, 15 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 581/IX del Parlament de Catalunya, sobre la comercialització de participacions preferents i altres productes financers de risc
	Tram. 250-00874/09
	Adopció


	Resolució 582/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’abús comès per les entitats financeres en la comercialització de participacions preferents i sobre la restitució del capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat
	Tram. 250-00894/09
	Adopció


	Resolució 583/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’aportació dels recursos econòmics necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recuperin els estalvis
	Tram. 250-00873/09
	Adopció


	Resolució 605/IX del Parlament de Catalunya, sobre les gestions amb el Govern de l’Estat per a la formalització de relacions diplomàtiques amb el Front Polisario
	Tram. 250-00923/09
	Adopció


	Resolució 607/IX del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei del Fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges
	Tram. 271-00002/09
	Adopció



	1.15.	Mocions
	Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de seguretat
	Tram. 302-00136/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 315)


	Moció 100/IX del Parlament de Catalunya, sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació judicials
	Tram. 302-00142/09
	Aprovació


	Moció 101/IX del Parlament de Catalunya, de disconformitat amb les mesures que estableix el Reial decret llei 16/2012, relatiu a la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
	Tram. 302-00143/09
	Aprovació


	Moció 102/IX del Parlament de Catalunya, sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
	Tram. 302-00144/09
	Aprovació


	Moció 103/IX del Parlament de Catalunya, sobre les concessions de les autopistes de peatge i l’execució d’obres pendents a la xarxa de carreteres
	Tram. 302-00145/09
	Aprovació


	Moció 104/IX del Parlament de Catalunya, de suport al sistema català de salut
	Tram. 302-00146/09
	Aprovació



	1.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra l’atur
	Tram. 300-00164/09
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre el dèficit d’inversions i els incompliments del Govern de l’Estat en matèria d’infraestructures
	Tram. 300-00165/09
	Substanciació


	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
	Substanciació


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


	Interpel·lació al Govern sobre el futur del model sanitari
	Tram. 300-00168/09
	Substanciació


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


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


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



	1.30.	Altres tramitacions
	1.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2012, referent a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, corresponent als exercicis 2002-2005
	Tram. 258-00022/09
	Coneixement de l’Informe




	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya
	Tram. 202-00079/09
	Debat de totalitat

	Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució


	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el garantiment dels horaris dels centres d’atenció primària
	Tram. 250-00596/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
	Tram. 250-00619/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
	Tram. 250-00624/09
	Rebuig



	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Administració
	Tram. 302-00141/09
	Rebuig




	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 del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 202-00014/09
	Ponència per a elaborar l’Informe


	Proposició de llei de segregació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran
	Tram. 202-00075/09
	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
	Tram. 202-00088/09
	Presentació


	Proposició de llei de creació d’un gravamen propi sobre l’impost de patrimoni
	Tram. 202-00089/09
	Presentació



	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució de suport a l’Associació de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de fam que està fent en defensa de la llengua catalana
	Tram. 250-01051/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de velocitat de secció transversal del tipus trapezoïdal
	Tram. 250-01052/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
	Tram. 250-01053/09
	Esmenes presentades


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


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


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


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


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


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


	Proposta de resolució sobre la incorporació de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus
	Tram. 250-01070/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera nacional A-2
	Tram. 250-01071/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’acceleració del peritatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
	Tram. 250-01072/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la senyalització de la sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01074/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la titulació en criminologia en la convocatòria de places dels departaments d’Interior i de Justícia
	Tram. 250-01075/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la preservació del Parc Agrari del Delta del Llobregat
	Tram. 250-01077/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus
	Tram. 250-01078/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre els ajuts agroambientals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
	Tram. 250-01080/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la commemoració del tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
	Tram. 250-01082/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


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


	Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis policials en les competicions esportives que transcorren per vies interurbanes
	Tram. 250-01085/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
	Tram. 250-01086/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el tancament esglaonat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest centre a la Generalitat
	Tram. 250-01087/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
	Tram. 250-01104/09
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	Tram. 250-01106/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01107/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el restabliment de la bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
	Tram. 250-01109/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
	Tram. 250-01110/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la carretera C-16
	Tram. 250-01112/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les situacions d’emergència social i la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01205/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expedients de renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01206/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01207/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclusió social en la transició de l’escola al treball
	Tram. 250-01208/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de les persones en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01209/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la protecció de les persones en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01210/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01211/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls del treball comunitari i del voluntariat
	Tram. 250-01212/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la protecció de les famílies
	Tram. 250-01213/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució d’una xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
	Tram. 250-01214/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació de les demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell General del Poder Judicial
	Tram. 250-01215/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe sobre l’evolució del nombre d’ordres de protecció per a dones víctimes de la violència masclista
	Tram. 250-01216/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
	Tram. 250-01217/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les unitats d’escolarització compartida
	Tram. 250-01218/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
	Tram. 250-01219/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un fons econòmic de rescat per a la recuperació dels estalvis perduts pels afectats pel concurs de creditors de la Cooperativa de l’Aldea
	Tram. 250-01220/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cessió de la titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Penedès a l’Ajuntament
	Tram. 250-01221/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits per als treballadors autònoms i els emprenedors
	Tram. 250-01222/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència i el vandalisme en els actes multitudinaris
	Tram. 250-01223/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes
	Tram. 250-01224/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Farners amb el de Girona i sobre la finalització del projecte del nou edifici judicial de Santa Coloma de Farners
	Tram. 250-01225/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic
	Tram. 250-01226/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial d’Igualada amb el de Manresa
	Tram. 250-01227/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Vilafranca del Penedès amb el de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01228/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Empordà
	Tram. 250-01229/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus
	Tram. 250-01230/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de 
la proposta d’agrupar el partit judicial d’Esplugues de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01231/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01232/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01233/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01234/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01235/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa
	Tram. 250-01236/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus
	Tram. 250-01237/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la potenciació de la col·laboració amb les entitats de l’Alguer que treballen per la defensa de la llengua i la cultura catalanes
	Tram. 250-01238/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les detencions de càrrecs públics kurds a Turquia
	Tram. 250-01239/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 250-01240/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió del Pla d’equipaments culturals 2012-2020
	Tram. 250-01241/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nomenament de nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 250-01242/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Els Til·lers
	Tram. 250-01243/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-01245/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport a la declaració de la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
	Tram. 250-01246/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Administració
	Tram. 302-00141/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació judicials
	Tram. 302-00142/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut
	Tram. 302-00143/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
	Tram. 302-00144/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres
	Tram. 302-00145/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures del Govern de l’Estat en matèria de salut
	Tram. 302-00146/09
	Esmenes presentades




	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 Manel Garcia Biel a la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Comunicació


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 59/IX, sobre la política d’atenció a les persones amb discapacitat
	Tram. 390-00059/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 64/IX, sobre el Decret llei 3/2011, del 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria
	Tram. 390-00064/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les noves fórmules i taxes aplicables a la formació professional
	Tram. 354-00206/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012 i la situació dels bombers voluntaris
	Tram. 354-00207/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació dels bombers voluntaris
	Tram. 354-00208/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat
	Tram. 354-00211/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
	Tram. 354-00212/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro
	Tram. 352-01185/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat 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 39/2003, del sector 
	Tram. 352-01186/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica 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 39/2003, del s
	Tram. 352-01187/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01188/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01189/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01190/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, expresident de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01191/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Enrique Urquijo, exdirector general de Desenvolupament Estratègic de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector
	Tram. 352-01192/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc A. García López, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
	Tram. 352-01193/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de Constructora d’Obres Municipals, SA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/
	Tram. 352-01194/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01195/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01196/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01197/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals 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 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01198/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01199/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Federació de Municipis 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 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01200/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01201/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Transports de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del secto
	Tram. 352-01202/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció de Transports de Barcelona de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01203/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del
	Tram. 352-01204/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector fer
	Tram. 352-01205/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica 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 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01206/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/20
	Tram. 352-01207/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01208/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat 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 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01209/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Calvet, director tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat 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 39/2003, del sector fer
	Tram. 352-01210/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01211/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert en mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01212/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01213/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01214/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Remacha, director de Rodalies 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 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01215/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Garcia i López, director tècnic de Rodalies 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 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01216/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi
	Tram. 352-01217/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01218/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa TBC Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01219/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Coinsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01220/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01221/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat 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 39/2003, del sector 
	Tram. 352-01222/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01223/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l’Autoritat Portuària 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 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01224/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01225/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director de Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01226/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01227/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01228/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01229/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat 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 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01230/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01231/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01232/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el desplegament de l’acció exterior del Govern
	Tram. 356-00566/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui el contingut i els resultats de la reunió dels presidents dels territoris que formen l’Euroregió Pirineus Mediterrània i 
	Tram. 356-00620/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les afectacions a elements naturals d’interès d’una explotació a cel obert de 
	Tram. 356-00655/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè doni a conèixer el Programa Selvans
	Tram. 356-00657/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui el programa de treball de la Comissió Europea per al 2012
	Tram. 356-00664/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Directiva de la Fundació Catalana Congrés de Salut Mental davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla director de salut mental i 
	Tram. 356-00693/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla director de salut
	Tram. 356-00694/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla dir
	Tram. 356-00695/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina Parrilla, directora del Pla director de salut mental i addiccions, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla director de salut mental i addi
	Tram. 356-00696/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Constant, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de la salut mental i el desenvolupament del Pla director de salut mental i addi
	Tram. 356-00697/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti l’informe del 2011 «La salut en la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària»
	Tram. 356-00698/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent i Garriga, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball
	Tram. 356-00699/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Fèlix Riera i Prado, director de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball
	Tram. 356-00700/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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