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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 606/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de la prestació dels serveis sanitaris del 
CAP Ernest Lluch de Viladecavalls
Tram. 250-00644/09
Adopció p. 11

Resolució 608/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre l’aportació 
pressupostària del Govern al contracte programa
Tram. 250-00946/09
Adopció p. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasa-
ment d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres
Tram. 250-00934/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la recuperació del des-
compte del 10% del preu del bitllet d’anada i tornada del 
servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’aturada de la central 
nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a 
l’anàlisi d’observadors externs
Tram. 250-00957/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya del 2012
Tram. 250-01028/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la revisió de la classi-
ficació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la 
reassignació de gènere i les modificacions legals per a com-
batre la transfòbia
Tram. 250-01043/09
Rebuig p. 12

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00088/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

Proposició de llei de creació d’un gravamen propi 
sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la revisió de la classi-
ficació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la 
reassignació de gènere i les modificacions legals per a com-
batre la transfòbia
Tram. 250-01043/09
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre 
l’especialitat de protecció civil i emergències
Tram. 250-01061/09
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre la redacció dels do-
cuments de l’Administració i de les empreses en format de 
lectura fàcil
Tram. 250-01063/09
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre la reducció dels recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’au-
toocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09
Esmenes presentades p. 14

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
Esmenes presentades p. 14
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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
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un proce-
diment negociat amb relació al Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 250-01151/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la conservació del Mas 
Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Berga i Manresa
Tram. 250-01174/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Ponts
Tram. 250-01183/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva als centres d’atenció primària de 
Parets del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01185/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria 
d’urgència les vint-i-quatre hores als centres d’atenció pri-
mària del Prat del Llobregat
Tram. 250-01186/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la proposta de supres-
sió d’un dels equips mèdics del CAP de la Llàntia, de Mataró
Tram. 250-01187/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la creació i la regla-
mentació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista
Tram. 250-01188/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’ade-
quació de l’edifici de l’Institut Casablancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el traspàs de la política 
de beques universitàries al Govern de la Generalitat i sobre 
l’augment de les taxes de matriculació en les universitats 
públiques catalanes
Tram. 250-01191/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el mapa de les titulaci-
ons universitàries, la duplicitat de titulacions i la situació de 
les titulacions en funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la paralització de les 
obres del nou enllaç de l’autopista AP-7 a Girona afectades 
pel jaciment de Domeny
Tram. 250-01193/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona 
de Gallecs inclosa en el Pla d’espais d’interès natural
Tram. 250-01195/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’autorització per a 
construir el gasoducte Martorell-Figueres i sobre el cost 
econòmic d’aquesta infraestructura
Tram. 250-01196/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20
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Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% 
del salari mínim interprofessional als centres especials de 
treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-01197/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre d’Aten-
ció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i 
atenció de zones d’actuació preferent
Tram. 250-01199/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la protesta al Govern 
de l’Estat pel tractament rebut pel Síndic de Greuges en la 
visita al centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona el 17 d’abril de 2012
Tram. 250-01201/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la difusió de les vari-
etats dialectals del català en els mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la subtitulació i el 
doblatge de les locucions
Tram. 250-01202/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Tractat 
sobre el comerç d’armes de la prohibició de transferir armes 
si hi ha risc de violació dels drets humans
Tram. 250-01203/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
entitats que lluiten contra el VIH i la sida
Tram. 250-01204/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les situacions d’emer-
gència social i la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01205/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expe-
dients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral 
de les persones en risc d’exclusió social
Tram. 250-01207/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclu-
sió social en la transició de l’escola al treball
Tram. 250-01208/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de 
les persones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01209/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la protecció de les per-
sones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01210/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 23

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

Proposta de resolució sobre l’impuls del treball co-
munitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la protecció de les fa-
mílies
Tram. 250-01213/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
Tram. 250-01214/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell 
General del Poder Judicial
Tram. 250-01215/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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

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

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
unitats d’escolarització compartida
Tram. 250-01218/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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

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

Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits 
per als treballadors autònoms i els emprenedors
Tram. 250-01222/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la prevenció de la vio-
lència i el vandalisme en els actes multitudinaris
Tram. 250-01223/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25
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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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 26

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

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

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

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

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
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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

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

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

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 Mo-
llet del Vallès
Tram. 250-01234/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 28

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

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

Proposta de resolució sobre la potenciació de la col-
laboració amb les entitats de l’Alguer que treballen per la de-
fensa de la llengua i la cultura catalanes
Tram. 250-01238/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les detencions de càr-
recs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla d’e-
quipaments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el nomenament de 
nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
Tram. 250-01242/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01245/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat de les 
persones amb discapacitat visual als sistemes d’informació 
dels centres de salut
Tram. 250-01247/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament d’una escola al nucli de Fenals, a Lloret de Mar, el 
curs 2012-2013
Tram. 250-01248/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ori-
entadors i promotors laborals del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 250-01250/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
guàrdies nocturnes al Cos d’Agents Rurals entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb les ro-
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tondes de la sortida 11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de 
Ponent
Tram. 250-01253/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil i de la unitat tera-
pèutica d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’objectivació de les 
causes dels acomiadaments i el garantiment de l’activitat i 
els llocs de treball de Rotocayfo
Tram. 250-01257/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, el garantiment dels drets dels 
treballadors i la recuperació de les competències de la Ge-
neralitat en l’àmbit laboral
Tram. 250-01258/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el canvi de denomi-
nació de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Cas-
telldefels
Tram. 250-01259/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el suport al projecte de 
fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la publicitat de la ges-
tió dels serveis sanitaris públics i de la relació amb els orga-
nismes dependents del Servei Català de la Salut
Tram. 250-01261/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la reducció de les llis-
tes d’espera de l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universi-
tari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a l’ús de bales de goma pels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-01263/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada de la web 
del Departament d’Interior destinada a identificar presump-
tes membres de grups violents i la presentació d’un informe 
per a dictaminar-ne la legalitat
Tram. 250-01264/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la responsabilitat del 
Govern pels problemes causats a entitats esportives per la 
modificació de la taxa que regula els serveis dels Mossos 
d’Esquadra en competicions esportives
Tram. 250-01265/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació per la detenció de dos sindicalistes de SEAT pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01266/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució de rebuig del desplegament 
policial a Barcelona amb motiu de la reunió del Banc Central 

Europeu i sobre la defensa de les competències de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat
Tram. 250-01267/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació per la intervenció policial davant les protestes per un 
desnonament a Salt el 23 d’abril de 2012
Tram. 250-01268/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduri-
ment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels ac-
tes de resistència i protesta pacífica
Tram. 250-01269/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la dotació de Lloret 
de Mar amb un nou centre escolar de primària per al curs 
2012-2013
Tram. 250-01270/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la definició dels as-
pectes jurídics i tècnics per a l’aplicació del model d’insti-
tut escola i sobre la implantació d’aquest model al barri de 
Gavà Mar
Tram. 250-01271/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat del su-
port institucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i 
els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-01272/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Ins-
titut Assistència Sanitària, de Girona, i sobre la presentació 
del pla de cooperació territorial entre aquest centre sanitari i 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
sortida ferroviària de mercaderies en ample europeu del 
port de Tarragona i la reobertura de la línia de tren entre 
Reus i Roda de Barà
Tram. 250-01274/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’ús de les instal·lacions 
esportives de la Ciutat de Repòs i Vacances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la dinamització de 
l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la In-
clusió Social
Tram. 250-01276/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les ampliacions de les 
al·legacions fetes pels ajuntaments de Ripollet, Santa Perpè-
tua de Mogoda i la Llagosta a l’estudi informatiu del projecte 
de duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre Montcada 
i Vic
Tram. 250-01277/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la su-
pressió de subvencions per a programes de prevenció de la 
reincidència
Tram. 250-01278/09
Presentació p. 49

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 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 50
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 50
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09
Presentació p. 51

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la po-
bresa
Tram. 300-00172/09
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00173/09
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la reinserció després 
de l’execució penal
Tram. 300-00174/09
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels 
sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00175/09
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de 
la mala gestió de les caixes d’estalvis
Tram. 300-00176/09
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la forma-
ció professional i les millores dels cicles formatius de grau 
superior
Tram. 300-00177/09
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament 
de les infraestructures
Tram. 300-00178/09
Presentació p. 53

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 321) p. 54

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 410/IX, de su-
port al poble de Colòmbia en la defensa dels drets humans i 
del dret internacional humanitari
Tram. 290-00396/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 57/IX, sobre el 
futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 390-00057/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 54

Control del compliment de la Moció 61/IX, sobre les 
accions per a lluitar contra la pobresa
Tram. 390-00061/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 56

Control del compliment de la Moció 63/IX, sobre 
l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 390-00063/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 57

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el pla de me-
sures per a estalviar 1.500 milions d’euros preservant l’estat 
del benestar
Tram. 361-00001/09
Sol·licitud p. 57

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibi-
litat sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
Tram. 354-00200/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

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
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre el procés de privatització de Tabasa, Infra-
estructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 354-00212/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Gene-
ralitat en l’extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Beni-
fallet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012
Tram. 354-00213/09
Sol·licitud i tramitació p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la reunió del president 
del Marroc amb grups salafistes el maig de 2012 i sobre la 
situació actual de les xarxes salafistes i les actuacions de 
control i vigilància que hi dedica el Departament
Tram. 354-00216/09
Sol·licitud i tramitació p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre l’incendi de Rasquera, el Perelló 
i Tivenys
Tram. 354-00217/09
Sol·licitud i tramitació p. 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les operacions realit-
zades en les tasques de prevenció i extinció de l’incendi de 
Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys
Tram. 354-00218/09
Sol·licitud i tramitació p. 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre les mesures de prevenció d’incendis 
dutes a terme a la Ribera d’Ebre abans de l’incendi de Ras-
quera, el Perelló i Benifallet
Tram. 354-00219/09
Sol·licitud i tramitació p. 59

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informin sobre el pla Energia 3.0
Tram. 356-00358/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què presentin l’informe Energia 3.0
Tram. 356-00450/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el Pla de desenvolupament 
de polítiques actives 2012-2013
Tram. 356-00475/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del director de l’Insti-
tut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè expliqui la situació patrimonial i financera i el 
programa d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00607/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els resultats del Pla de xoc de l’ha-
bitatge
Tram. 356-00608/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prio-
ritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública 
per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00609/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’avaluació i el balanç de 
l’aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Eu-
ropea 2002-2011, en el marc de les competències en matè-
ria mediambiental de la Generalitat, i de la participació i les 
aportacions a la formulació del VII Programa de medi ambi-
ent de la Unió Europea 2012-2020, en el tràmit de consulta 
pública i petició d’aportació de propostes a les autoritats na-
cionals i regionals europees
Tram. 356-00623/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui les aportacions fetes al procés de 
consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un 
pla per a preservar els recursos hídrics i avaluar l’aplicació, 
els objectius assolits i les deficiències de la política d’aigua 
a Europa
Tram. 356-00632/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença de Rafael Romero, 
president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Cata-
lunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
exposi l’informe «La construcció catalana durant el 2011. 
Perspectives per al 2012. Propostes»
Tram. 356-00637/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informin sobre els pro-
jectes que desenvolupen amb relació a l’entorn laboral de 
les dones
Tram. 356-00642/09
Sol·licitud p. 60
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del president d’Abertis 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la posició de l’empresa amb relació al sistema de pe-
atges de les vies que explota
Tram. 356-00651/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de les autopistes i 
dels peatges
Tram. 356-00652/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de la directora gene-
ral de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i 

Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d’explotació 
d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00658/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud 
d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00659/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè informi sobre la campanya «No vull pagar» als 
peatges
Tram. 356-00668/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00672/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Casal Lambda davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè informi sobre la necessitat de presentar una 
llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00673/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00674/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00675/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Policies Gais i Lesbianes davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la ne-
cessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00676/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’associació Creación Positiva davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00677/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la ne-
cessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00678/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la neces-
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00679/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Gais Positius davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre la necessitat de pre-
sentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00680/09
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Front d’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comis-
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sió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la neces-
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00681/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Pride Barcelona davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè informi sobre la necessitat de presentar una 
llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00682/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup de Lesbianes Feministes de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00683/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup Elles davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei con-
tra l’homofòbia
Tram. 356-00684/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Transports i Mobilitat davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui el projecte «Catalan Projects to the 
World: Programa d’internacionalització per a les empreses 
catalanes dels àmbits de territori i sostenibilitat»
Tram. 356-00703/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Em-
prenedors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les activitats d’aquesta as-
sociació i la campanya «Ara joves empresaris»
Tram. 356-00708/09
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la 
situació de les persones amb discapacitats amb relació al 
mercat de treball
Tram. 356-00712/09
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Treball amb Suport davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la si-
tuació de les persones amb discapacitats amb relació al 
mercat de treball
Tram. 356-00713/09
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral 
de Persones amb Malaltia Mental davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre la situació de les per-
sones amb discapacitats amb relació al mercat de treball
Tram. 356-00714/09
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè Català de Representants de Persones amb Dis-
capacitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la situació de les persones amb discapacitats 
amb relació al mercat de treball
Tram. 356-00715/09
Sol·licitud p. 64

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

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre el tancament dels centres 
educatius juvenils Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 355-00126/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 64

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

Compareixença de José Andrés Rozas amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00182/09
Decaïment p. 65

Compareixença de Lluís Alonso González, catedrà-
tic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00183/09
Decaïment p. 65

Compareixença de Núria Mas, professora d’eco-
nomia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00184/09
Decaïment p. 65

Compareixença de Pedro Videla, professor d’eco-
nomia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00185/09
Decaïment p. 65

Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00187/09
Substanciació p. 65

Compareixença de José Luis Martínez-Alonso 
Camps, professor de dret constitucional i ciències políti-
ques de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00188/09
Substanciació p. 65

Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00189/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
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legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00192/09
Decaïment p. 66

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret le-
gislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00193/09
Decaïment p. 66

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00194/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00195/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00196/09
Substanciació p. 66

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00197/09
Substanciació p. 67

Compareixença de Francisco Longo Martínez, se-
cretari general d’Esade, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00199/09
Substanciació p. 67

Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic 
d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00200/09
Substanciació p. 67

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00201/09
Substanciació p. 67

Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00202/09
Decaïment p. 67

Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, di-
rectora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00204/09
Substanciació p. 67

Compareixença de Carlos Losada Marrodán, pro-
fessor del Departament de Política d’Empresa d’Esade, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00205/09
Substanciació p. 68

Compareixença de Joan Mauri i Majós, del Depar-
tament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00211/09
Decaïment p. 68

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00213/09
Decaïment p. 68

Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic 
de ciències polítiques i president d’Ivàlua, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret le-
gislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00214/09
Decaïment p. 68

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00216/09
Substanciació p. 68

Compareixença de Josep Lluís Martí, professor del 
Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00292/09
Substanciació p. 68
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Compareixença d’una representació dels sindicats 
Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00298/09
Substanciació p. 69

Compareixença de Jordi Pacheco, politicòleg ex-
pert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00299/09
Substanciació p. 69

Compareixença de Víctor Ferreres, professor titular 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00302/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’Hèctor López Bofill, professor 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00309/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’Antoni Abat, professor de dret 
constitucional d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00311/09
Substanciació p. 69

Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00312/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00314/09
Substanciació p. 69

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, pre-
sidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00316/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director 
dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració electròni-
ca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00317/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, profes-
sor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00318/09
Substanciació p. 70

Compareixença de representants de la Confedera-
ció de Cooperatives de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre els objectius i les 
perspectives del cooperativisme en els propers anys
Tram. 357-00157/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació del grup Ta-
maia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar propostes arran de l’increment de dones mortes 
víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00264/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció El Safareig davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a presentar propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00265/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’Àngels Guiteras, representant 
del Grup de Treball de Promoció de l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a presentar l’Informe de valoració del des-
plegament de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, a Catalunya
Tram. 357-00279/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per 
a explicar el segon estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, 
«L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi 
socioeconòmica»
Tram. 357-00315/09
Substanciació p. 70

Compareixença de representants de la Fundació 
Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre els projectes que desenvolu-
pen amb relació a l’entorn laboral de les dones
Tram. 357-00384/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de representants de Greenpeace 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre el pla Energia 3.0
Tram. 357-00385/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de representants de Greenpeace 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar 
l’informe Energia 3.0
Tram. 357-00386/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Re-
lacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre el Pla de desenvolupament de políti-
ques actives 2012-2013
Tram. 357-00387/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 34
Convocada per al dia 6 de juny de 2012 p. 71

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament de quatre vehi-
cles de gamma mitjana a títol d’arrendament financer sense 
opció de compra pel Parlament de Catalunya
Tram. 620-00001/09
Anunci p. 72
Nomenament de la Mesa de contractació p. 73
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 606/IX del Parlament de Catalu·
nya, sobre el manteniment de la prestació 
dels serveis sanitaris del CAP Ernest Lluch 
de Viladecavalls
Tram. 250-00644/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 17, 17.05.2012, DSPC-C 317

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 17 de maig 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la reobertura del CAP Ernest Lluch de Viladeca-
valls i sobre el manteniment dels serveis sanitaris el 2012 
(tram. 250-00644/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 26050).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir a 
curt i a llarg termini els serveis sanitaris que es presten al 
CAP Ernest Lluch, com a únic centre d’atenció primària 
del terme municipal de Viladecavalls (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 608/IX del Parlament de Cata·
lunya, sobre la funció cohesiva de l’ofer·
ta audiovisual de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i sobre l’aportació 
pressupostària del Govern al contracte pro·
grama
Tram. 250-00946/09

Adopció
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sessió núm. 10, 25.05.2012, DSPC-C 321

Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda el 
25 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el reconeixement de la funció cohesiva de 
l’oferta audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del nivell d’execu-
ció del pressupost del 2011 (tram. 250-00946/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 58852).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer que l’oferta audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, encapçalada per TV3 
i Catalunya Ràdio, ha tingut i té un paper fonamental en 
la cohesió social i nacional de Catalunya, en tant que pro-
mou l’ús social del català, dóna a conèixer la cultura i la 
història de Catalunya i dinamitza el sector de la indústria 
audiovisual catalana.

b) Adequar l’aportació pressupostària del Govern a la 
concreció del nou contracte programa.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Sabaté Ibarz Santi Vila i Vicente
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la ses-
sió núm. 10, tinguda el 25.05.2012 (DSPC-C 321).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de resolució sobre el replanteja·
ment del projecte de gasoducte entre Mar·
torell i Figueres
Tram. 250-00934/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 25, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del descompte del 10% del preu del bitllet 
d’anada i tornada del servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 25, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 25, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 9, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 328).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 05.06.2012 al 18.06.2012).

Finiment del termini: 19.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 05.06.2012 al 18.06.2012).

Finiment del termini: 19.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 63294 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 24.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63294)

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

«El Parlament de Catalunya: 

– manifesta el seu respecte i implicació en la defensa dels 
drets de les persones transsexuals i se suma a les accions 
de sensibilització que duen a terme les administracions 
públiques i la societat civil 

– manifesta la necessitat de perseverar en el procés obert 
de revisió per a la desclassificació de la transsexualitat 
en el catàleg de malalties mentals, i reconeix la igualtat i 
dignitat de les persones transsexuals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65093 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 24.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65093)

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

«1. Impulsar les gestions necessàries davant del Minis-
teri de Defensa, i el Govern de l’Estat Espanyol, per tal 
de garantir la continuïtat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn per al curs 2012-2013.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

«2. Donar continuïtat al Protocol d’intencions signat en-
tre el Ministeri de Defensa i l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, per impartir ensenyaments de formació 
professional de grau superior en l’Acadèmia General Bà-
sica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra.»

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

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

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

Esmenes presentades
Reg. 65094 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 24.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65094)

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

«Treballar per tal d’impulsar tal i com el govern està 
fent les actuacions més adients, que possibilitin el format 
«Lectura fàcil», en els textos legals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67164 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 30.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67164)

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

Al punt 3

«3. El Parlament insta el Govern de Catalunya a presen-
tar en el termini de tres mesos i un projecte de llei de su-
port al treball autònom i a l’emprenedoria.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67096 i 67159 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 30.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 67096)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Al punt 1 

«1. Utilitzar l’estudi realitzat pel govern de la Generalitat 
“Catalunya Jueva, Viatge per terres d’Edom” per seguir 
les petjades dels jueus catalans i generar relacions que 
fins ara no s’han establert de forma sistemàtica.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Esmena de modificació al punt 2

«2. Que les poblacions que desitgin crear rutes culturals i 
participar en la xarxa de calls es basin en el treball “Ca-
talunya Jueva, Viatge per terres d’Edom”»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 67159)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a emprendre les accions necessàries per tal de dur 
a terme els següents punts: 

1. La creació d’un programa per a un itinerari cultural i 
turístic de calls arreu dels territoris de llengua catalana. 
Que sigui oberta a totes les poblacions on hi va haver pre-
sencia jueva, en conservin memòria documental i física 
i que vulguin participar en l’estudi i divulgació del seu 
passat jueu.

1. Crear una base de dades, publicar-ne els resultats i 
agrupar els treballs fruit de la recerca, que permetin se-
guir les petjades dels jueus catalans i generar relacions 
que fins ara no s’han establert de forma sistemàtica.
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2. Que a l’empara d’aquests estudis, les poblacions que 
desitgin crear rutes culturals i participar en la xarxa de 
calls, es basin en les recerques precedents essent fidels a 
la història.

3. Que en l’ensenyament de la Historia de Catalunya a 
escoles i instituts s’aprofiti en les matèries corresponents 
història, filosofia, ètica, humanisme etc. l’estudi dels co-
neixements avui reconeguts sobre la cultura i les tradici-
ons de la comunitats jueves i la seva contribució a la for-
mació de la societat actual.

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

Esmenes presentades
Reg. 67165 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 30.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67165)

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

Al punt 4

«4. Utilitzar, si calgués, les mesures i recursos econò-
mics de que disposi l’Administració de la Comunitat Au-
tònoma per no perdre ni minvar aquests programes i els 
recursos humans actius donada l’experiència i capacitat 
adquirida en l’àrdua tasca de la inserció laboral.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.

Finiment del termini: 01.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67427).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil - última.

Finiment del termini: 04.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Berga i 
Manresa
Tram. 250-01174/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el servei de pe·
diatria d’urgència les vint·i·quatre hores als 
centres d’atenció primària del Prat del Llo·
bregat
Tram. 250-01186/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i l’adequació de l’edifici de l’Institut Casa·
blancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el traspàs de la 
política de beques universitàries al Govern 
de la Generalitat i sobre l’augment de les ta·
xes de matriculació en les universitats públi·
ques catalanes
Tram. 250-01191/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el mapa de les 
titulacions universitàries, la duplicitat de ti·
tulacions i la situació de les titulacions en 
funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de les obres del nou enllaç de l’autopista 
AP·7 a Girona afectades pel jaciment de Do·
meny
Tram. 250-01193/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’aplicació de la Llei 39/2006, de la de·
pendència, el 2012
Tram. 250-01194/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
per a construir el gasoducte Martorell·Fi·
gueres i sobre el cost econòmic d’aquesta 
infraestructura
Tram. 250-01196/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte IntegrARTE i la continuïtat del 
suport al Centre d’Atenció Integral al Disca·
pacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el Pla de pre·
venció i atenció de zones d’actuació prefe·
rent
Tram. 250-01199/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la difusió de les 
varietats dialectals del català en els mitjans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals i sobre la subtitulació i el doblatge de 
les locucions
Tram. 250-01202/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Tractat sobre el comerç d’armes de la prohi·
bició de transferir armes si hi ha risc de vio·
lació dels drets humans
Tram. 250-01203/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les entitats que lluiten contra el VIH i la 
sida
Tram. 250-01204/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67428).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.06.2012 al 05.06.2012).

Finiment del termini: 06.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’exclusió social en la transició de l’escola al 
treball
Tram. 250-01208/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la protecció de 
les famílies
Tram. 250-01213/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la violència i el vandalisme en els actes mul·
titudinaris
Tram. 250-01223/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures de vigilància i investigació dels 
grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes
Tram. 250-01224/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll 
amb el de Vic
Tram. 250-01226/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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’Emp·
ordà
Tram. 250-01229/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial d’Esplu·
gues de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01231/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Valls 
amb el de Reus
Tram. 250-01237/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre les detencions 
de càrrecs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 29.05.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.06.2012 al 13.06.2012).

Finiment del termini: 14.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2012.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
de les persones amb discapacitat visual als 
sistemes d’informació dels centres de salut
Tram. 250-01247/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

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 de Salut.

Exposició de motius

A la majoria de centres de salut, hospitals consultes ex-
ternes com a centres d’atenció primària s’han incorporat 
pantalles informatives per agafar el número i conèixer el 
consultori que et correspon per fer la vista mèdica.

Aquest sistema que facilita i agilita la informació als usu-
aris/es, presenta greus dificultats per a les persones amb 
discapacitat visual.

Tots coneixem el procés, primer introduir la targeta sani-
tària en la màquina que extreu un paperet per indicar el 
lloc, hora... de la visita.

Hi ha màquines que informen de manera sonora en el 
moment d’introduir la targeta sanitària, altres es la pan-
talla que dona la informació i altres que són tàctils, en 
general la majoria no són accessibles per les persones ce-
gues o amb discapacitat visual.

Tampoc resulta accessible un cop el pacient arriba a la 
sala d’espera del consultori si la informació del torn es 
tramesa per pantalles informatives.

Actualment no existeix cap normativa que ho reguli, pe-
rò el sistema s’està implantant de manera progressiva a 
Catalunya

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 Genera-
litat i especialment al Departament de Salut a: 

1. Que s’estudiï conjuntament amb l’ONCE, com a entitat 
singular i de reconeguda solvència, i que és la represen-
tativa de les persones amb greu discapacitat visual i per-
sones cegues al nostre país, quina és la millor alternativa 
que mitjançant l’ús de la tecnologia permeti que aquest 
col·lectiu tingui accés a la informació que faciliten aquest 
tipus de dispositius.

2. Que totes les noves pantalles informatives que s’instal-
lin en els centres de salut, per indicar el número de taula 
per fer tràmits, demanar hora al metge, conèixer la ubica-
ció del consultori... siguin accessibles per a les persones 
cegues o amb discapacitat visual, tot aplicant les conclu-
sions obtingudes del estudi abans esmentat.

3. Canviar de manera progressiva els actuals models de 
pantalles informatives dels centres de salut per models 
que informin de manera sonora i siguin accessibles per 
a les persones amb discapacitat visual i persones cegues.

4. Implantar progressivament aquest pla a la resta de De-
partaments i de Serveis de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que s’instal·lin dispositius informatius per a donar 
el torn i que aquest siguin accessibles per a les persones 
cegues i amb discapacitat visual.

Palau del Parlament, 21 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 posada en 
funcionament d’una escola al nucli de Fe·
nals, a Lloret de Mar, el curs 2012·2013
Tram. 250-01248/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

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

Dins els compromisos de la Conselleria d’Ensenyament 
hi figura la construcció d’un nou CEIP a la zona de Fe-
nals, en la ciutat de Lloret de Mar (la Selva), el qual hau-
ria de començar amb dos grups de P3 de cara el curs vi-
nent aprofitant els mòduls que deixarà buits el nou centre 
escolar de Fenals-Santa Clodilde.

La ciutat de Lloret de Mar presenta un mapa de centres 
escolars amb un volum molt elevat d’alumnes, amb cen-
tres educatius amb una població escolar superior a la mit-
jana del nostre país. Per a solucionar aquesta problemàti-
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ca tothom ha convingut la idoneïtat de crear nous centres 
escolars menys massificats a la ciutat.

La possibilitat de crear el nou CEIP a la zona de Fenals 
respondria a aquesta necessitat, mentre que descartar 
aquesta inversió suposa agreujar el problema atès que ara 
es planteja afegir, en absència del nou CEIP, una nova lí-
nia de P3 al CEIP Pere Torrent.

Es reconeix que el cost del nou CEIP no és elevat, atès que 
aprofitarà equipaments ja existents, i posar-lo en marxa 
seguint la proposta que ha fet el Consell Escola Municipal 
(iniciar el curs escolar amb una línia de P3 provinent del 
CEIP Pere Torrent) permetria esponjar la població escolar 
en un dels centres sobresaturats del municipi.

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 mantenir el compromís de la Conselleria d’Ensenya-
ment i posar en funcionament el nou CEIP de Fenals a 
Lloret de Mar per al curs 2012-2013 amb una primera 
línia de P3 d’alumnes provinents del CEIP Pere Torrent.

Palau del Parlament, 22 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 continuïtat 
dels orientadors i promotors laborals del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01250/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 66065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Davant una situació d’atur creixent, l’any 2008, a les Ofi-
cines de Treball de la Generalitat es van integrar com 
a treballadors/es un col·lectiu de 150 orientadors ocupa-
cionals i, en el 2010, 150 promotors d’ocupació. Això es 
va poder produir gràcies a una iniciativa del Fons Social 
Europeu, per engegar Polítiques Actives d’Ocupació i al 
interès de Catalunya per crear i configurar un nou servei 
d’orientació professional dedicat al suport personalitzat 
a la recerca i millora de feina, en un moment coincident 
amb l’augment del número de persones desocupades.

Va ser una aposta per un model tenint en compte la pro-
gressió que han tingut els millors serveis d’ocupació a es-
cala europea la darrera dècada. De fet, han realitzat una 
clara aposta pel reforç dels serveis més propers al mercat 
laboral: el de l’orientació professional feta per professi-
onals. Unes accions que són importants perquè garan-
teixen el dret a rebre orientació, formació i tots aquells 
serveis laborals organitzats en una cartera de serveis que 
permeti a tota la ciutadania l’accés als mateixos en con-
dicions d’igualtat, de manera permanent i amb qualitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya considera que el cost d’aquests 
orientadors/es, els financin o no l’Estat, és mínim en re-
lació al pressupost global del SOC. Per això insta al Go-
vern a trobar fórmules per al seu finançament, per exem-
ple, acordant que a través dels fons de la conferència 
sectorial d’afers laborals que transfereix l’Estat pels ca-
pítols de foment de l’ocupació, formació professional o 
modernització dels Serveis Públics d’Ocupació, el SOC 
apliqui la flexibilitat necessària com per, dintre de l’àm-
bit «Orientació Professional i Itineraris Personalitzats 
d’Inserció», incloure aquest cost.

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Em-
presa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a: 

1. Donar continuïtat laboral als 150 orientadors/es i 150 
promotors/es del SOC, donada la valuosa tasca en aques-
tes circumstàncies d’emergència nacional, que realitzen 
aquests professionals del servei d’orientació contribuint a 
unes millors i més ràpides transicions laborals entre tenir 
feina, l’atur, i tornar a trobar ocupació.

2. Liderar al conjunt de Serveis Públics d’Ocupació de 
les CCAA a través d’una petició de Conferència Sectorial 
d’Afers Laborals Extraordinària en el termini d’un mes 
a partir de l’aprovació d’aquesta resolució perquè el Mi-
nisteri de Treball asseguri, bé el finançament complert 
bé la flexibilitat necessària en els fons transferits perquè 
aquests professionals puguin continuar prestant el ser-
vei durant l’exercici 2012-2013, assegurant així mateix 
els complements específics d’atenció directa a públic que 
corresponguin a la normativa pròpia de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les guàrdies nocturnes al Cos d’Agents 
Rurals entre el 15 de juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 66073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Labandera Ga-
nachipi, diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada, 
Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

L’Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal 
d’administració i tècnic sobre les condicions de treball 
del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya per al període 2010-2014 establia en el 
seu article 3.6 un mínim de guàrdies en el període com-
près entre el 15/06 i el 15/9 per ser l’època de major risc 
d’incendis forestals.

La disposició addicional tercera de l’acord referit, en el 
seu primer paràgraf habilita a la Comissió de seguiment 
de l’Acord a modificar les condicions de prestació del ser-
vei en el període de gener a març del 2011. El termini es 
va exhaurir sense que es produís l’acord i la Direcció Ge-
neral va decidir l’eliminació de les guàrdies emparant-se 
en la falta d’acord.

La decisió es va prendre atenent al que es preveu en el se-
gon paràgraf de la disposició addicional tercera de l’acord 
referit, que preveu que en cas de no haver-hi acord en pe-
ríode d’alt risc d’incendi l’horari de prestació del servei 
haurà de donar cobertura fins a les 21 hores. Aquesta dis-
posició no té cap efecte respecte del que preveu l’article 
3.6 i per tant no pot utilitzar-se la citada disposició addi-
cional tercera com a fonament de la decisió de la Direc-
ció General de Medi Natural i Biodiversitat.

El risc d’incendis forestals és consubstancial als ecosis-
temes mediterranis. En l’actualitat els usos agraris que 
incidien en les zones forestals han desaparegut en bo-
na part del territori forestal de Catalunya i les condici-
ons econòmiques actuals impedeixen el manteniment 
d’aquest tipus d’activitat d’explotació forestal. Cal per 
tant que la Generalitat dediqui al control d’aquests riscos 
els recursos que siguin necessaris.

El Parlament de Catalunya, amb motiu de la Comissió 
d’investigació sobre l’incendi forestal d’Horta de Sant Jo-
an, va posar de manifest la necessitat de millorar els mit-
jans i els recursos de prevenció del Cos d’Agents Rurals i 
de les Agrupacions per a la Defensa Forestal. En aquest 
sentit s’instava a potenciar el vessant preventiu de les se-
ves funcions.

El Cos d’Agents Rurals és un dels actors fonamentals en 
la tasca de prevenció dels incendis forestals. És impor-
tant, en conseqüència que es destinin tots els recursos 
econòmics i tècnics per tal que la tasca de prevenció d’in-
cendis pugui realitzar-se adequadament.

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 implantar de nou les guàrdies pertinents de 21 
hores a les 9 hores del dia següent de manera especial 
entre el 15/06 i el 15/09, quan el risc d’incendis forestals 
és més alt.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Roberto Labandera 
Ganachipi, Mònica Lafuente de la Torre, Jordi Terrades 
Santacreu, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C·35 
a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per completar i millorar els vials laterals de serveis de la 
C-35 i les rotondes d’accés al nucli urbà de Sant Celoni, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El traçat de la carretera C-35 de Granollers a Girona al 
seu pas pel nucli urbà de Sant Celoni constitueix una bar-
rera que dificulta la comunicació entre el nucli residen-
cial urbà l i les importants zones industrials situades al 
sud, entre la carretera i La Tordera. En aquest important 
tram de travessia urbana es produeixen nombrosos acci-
dents que afecten a vianants i vehicles, per tal com en-
cara no s’han completat els vials laterals o de serveis a 
banda i banda de la carretera, manquen les rotondes que 
permetin fer els girs d’accés a nord i sud de la via, així 
com tampoc existeixen passos de vianants i es produei-
xen congestions de tràfic a les hores d’entrada i sortida 
del treball de les indústries i serveis.

Aquesta situació es perllonga des de fa anys, presentant 
una situació de seguretat viària, d’urbanització i de ser-
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veis del tot inacceptable i molt perjudicial, tant per les 
persones com per les activitats econòmiques molt impor-
tants que existeixen a la zona.

En especial, cal construir la rotonda de la zona de Lle-
vant de la C-35 d’entrada al nucli urbà a la zona de ur-
banitzacions i els polígons i la rotonda del Migdia, que 
faciliti l’entrada a la part central del nucli urbà, al barri 
d’Illes Belles, de Sant Celoni.

També cal millorar, de forma urgent, el pas soterrani de 
comunicació entre el barri de la Batlloria de Sant Celoni i 
el nucli urbà de Riells-Villabrea, fent-lo accessible, doncs 
actualment presenta unes escales i unes rampes perillo-
ses, no ajustades a cap normativa i que són causa que els 
vianants travessin per la calçada de la carretera C-35.

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

Proposta de resolució

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

Aprovar, dins del present exercici 2012, i executar dins 
l’exercici 2013, els projectes corresponents a la millora 
de la travessia urbana de la C-35 al seu pas pel nucli urbà 
de Sant Celoni, establint en cas que sigui necessari els 
corresponents convenis amb l’Ajuntament de Sant Celo-
ni, que comprengui, com a mínim: 

1.-La rotonda de la zona de Llevant de la C-35 d’entrada 
al nucli urbà a la zona de urbanitzacions i els polígons in-
dustrials de Sant Celoni.

2. La rotonda del Migdia de la C-35, que faciliti l’entrada 
a la part central del nucli urbà, al barri d’Illes Belles, de 
Sant Celoni.

3. La part que resta per executar dels vials laterals a la 
C-35 en el tram de travessia del nucli urbà, tant en la part 
nord, de la zona residencial, com en la part sud, de la zo-
na industrial.

4. La millora d’accessibilitat i seguretat del pas soterrani 
de comunicació entre el barri de la Batlloria de Sant Ce-
loni i el nucli urbà de Riells-Villabrea.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb les rotondes de la sortida 
11 de l’autopista AP·7 i de la Porta de Ponent
Tram. 250-01253/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent d’ober-
tura de la connexió del vial de la carretera d’Olizinelles 
des de la rotonda de la sortida de l’autopista AP-7 a Sant 
Celoni fins la porta de Ponent, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi de Sant Celoni ja fa temps que està pràctica-
ment acabat i urbanitzat el vial que va des de la rotonda 
de la sortida número 11 de l’AP 7 que permetria comuni-
car amb la Porta de Ponent d’entrada a Sant Celoni i la 
zona d’equipaments comercials i de serveis, quin vial es 
correspon a la carretera d’Olzinelles també conegut com 
l’antic Camí Ral.

No obstant això, de forma incomprensible, falta sols rea-
litzar les obres per connectar dit vial amb la Rotonda de 
sortida de l’AP 7 i amb la referida rotonda de la Porta de 
Ponent i la zona comercial annexa. Aquesta obra pendent 
no és en absolut complicat d’executar i el seu cost ha de 
ser mínim i perfectament assumible.

L’obertura d’aquest vial permetria descongestionar l’en-
trada de Ponent a Sant Celoni i descongestionar la con-
nexió amb la C-35.

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

Proposta de resolució

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

Executar les obres pendents de connexió del vial ja pràc-
ticament urbanitzat corresponent a la carretera d’Olzine-
lles també conegut com l’antic Camí Ral amb la rotonda 
de la sortida número 11 de l’autopista AP 7 i la rotonda 
de la Porta de Ponent i zona comercial i de serveix anne-
xa; a quin efecte, en el seu cas, s’estableixi el correspo-
nent conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser·
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 66095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, 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

El model de Justícia Juvenil dels darrers vint anys ha anat 
apostant per la reeducació com a mètode de reinserció 
per a menors que han comès delictes amb mesures d’in-
ternament o de règim obert. El centre educatiu de Monti-
livi s’obrí el 1990, aprofitant un desenvolupament urbà i 
l’expansió del Campus Universitari a aquesta zona.

Aquest model de proximitat, integrat a la comunitat, afa-
voria el contacte amb el medi, amb les famílies i amb els 
recursos posteriors, règim obert o pisos després del rè-
gim d’internament. En l’actualitat, el centre pot atendre 
un total d’uns 40 menors.

El mes de març d’enguany el Grup Parlamentari Socia-
lista va preguntar al Govern pel capteniment del Depar-
tament de Justícia envers el Centre Educatiu de Monti-
livi. El 17 de maig d’enguany el Govern respon al grup 
autor de la pregunta, que a finals del mes de gener de 
2012 es va procedir al tancament, amb caràcter provisi-
onal de la unitat 3 del Centre i la previsió del Departa-
ment, tal i com diu en la seva resposta, és la de procedir 
al tancament del Centre Educatiu Montilivi durant l’any 
2012, quan, en converses informals, el Govern va comu-
nicar que romandria obert.

Finalment, aquesta setmana passada el Govern ha anunci-
at el tancament dels Centres de Menors (Justícia Juvenil) 
de Montilivi a Girona i el dels Til·lers a Mollet del Va-
llès. La jutgessa de menors de Girona, els professionals 
del centre, els sindicats i els experts en Justícia Juvenil han 
manifestat l’error del tancament i la centralització als al-
tres centres de Catalunya, la qual cosa impediria les mesu-
res en règim semi-obert i la reinserció en el seu propi me-
di, qüestió importantíssima en la jurisdicció de menors.

Aquestes decisions erosionen greument el model reedu-
cador per la reinserció. A més pel que fa a la plantilla de 
personal del Centre, el Govern no deixa clar quina serà 
la seva sort, sinó que es limita a manifestar que s’adopta-
ran les mesures procedents més adequades en el marc de 
l’Acord GOV/28/2012, de 27 de març pel qual s’aprova el 
Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, 2012-2014.

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. Mantenir el servei de Centre Educatiu de Justícia Juve-
nil Montilivi de Girona.

2. Continuar el model de reeducació-reinserció que ga-
ranteix un percentatge baix de reincidència i per tant, és 
socialment eficient.

3. Preservar els llocs de treball de la plantilla del centre, 
tant de l’equip directiu, com de l’equip tècnic, com de 
l’equip educatiu, com de l’equip sanitari, com de l’equip 
administratiu i el personal propi de serveis.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Agnès Pardell i Veà, 
Marina Geli i Fàbrega, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser·
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil i de la unitat terapèutica 
d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 66096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, Montserrat Tura i Camafreita, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La Generalitat compta amb cinc centres de règim tancat 
de justícia juvenil: Montilivi (Girona), el Til·lers (Mollet 
del Vallès), el Segre (Lleida), Can Llupià (Barcelona) i 
l’Alzina (Palau de Plegamans). No obstant però, Catalu-
nya és una de les comunitats autònomes amb menys pla-
ces d’internament de menors i és la que menys interna-
ments de menors té en tota Espanya.

L’anunci del tancament del Centre Montilivi de Girona 
i el dels Til·lers de Mollet suposa una mesura que per-
judica greument la reeducació i la reinserció dels joves, 
atès que trenca un model basat en mantenir la proximitat 
entre l’intern i la seva família, una qüestió bàsica per tal 
que els professionals puguin reconduir situacions i relaci-
ons altament deteriorades; trenca amb el dret dels menors 
a complir les sentències a prop dels seus domicilis, trenca 
la proximitat amb el jutjat de justícia juvenil, que permet 
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unes visites més continuades als centres per fer un segui-
ment dels joves; trenca la proximitat amb l’advocat que és 
a qui correspon garantir el dret a la defensa del menor i 
dificulta enormement el procés que permet anar incorpo-
rant l’intern més ràpidament a l’entorn en el què s’haurà 
de desenvolupar.

Pel que fa al Centre Educatiu dels Til·lers és important 
destacar dues premisses. La primera que els terrenys so-
bre els que s’aixeca aquest centre van ésser cedits per tal 
que fossin destinats a serveis d’internament de joves amb 
fins terapèutics i educacionals, i per aquesta raó les an-
tigues instal·lacions portaven el nom d’Institut Ramon 
Albó. En segon lloc, el Centre Educatiu dels Til·lers és 
l’únic que té una unitat terapèutica amb serveis de psiqui-
atria infanto-juvenil, tan necessari per a estabilitzar als 
menors. El seu possible tancament pot revertir en un im-
pacte molt negatiu en tot el sistema d’aplicació adequada 
de les mesures dictades en la jurisdicció de menors.

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. Mantenir el servei de Centre Educatiu de Justícia Ju-
venil i de la Unitat Terapèutica dels Til·lers de Mollet del 
Vallès.

2. Continuar el model de reeducació-reinserció que ga-
ranteix un percentatge baix de reincidència i per tant, és 
socialment eficient.

3. Preservar els llocs de treball de la plantilla del centre, 
tant de l’equip directiu, com de l’equip tècnic, com de 
l’equip educatiu, com de l’equip sanitari, com de l’equip 
administratiu i el personal propi de serveis.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Agnès Pardell i Veà, 
Montserrat Tura i Camafreita, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 66097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Justícia ha comunicat que, dins del 
marc del tercer pla d’ajustament anunciat pel President 
Artur Mas, per aquest any no es convocaran les subven-
cions pel gestionament dels pisos tutelars i els centres 
d’atenció a drogodependències per a les persones que 
surten de la presó o bé estan en tercer grau.

Tampoc hi haurà subvencions per al programa de media-
ció intercultural, ni pel de prevenció i gestió de conflictes 
que es fa a la presó, ni per als cursos no obligatoris per a 
condemnats per violència de gènere. A la pràctica, això 
vol dir que s’eliminen els programes de reinserció que no 
fa directament el personal de justícia.

Cal recordar que cada any surten de la presó 2.300 per-
sones per finalització de condemna, i els estudis situen la 
reincidència sense rehabilitació en un 50%.

Aquestes retallades signifiquen un canvi de model i 
es constata, un cop més, que aquest Govern desestima 
l’aposta per facilitar les vies d’inserció ja que tant les me-
sures alternatives de presó com els programes d’inserció 
i rehabilitació són bàsics per a la cohesió social.

Amb la supressió d’aquestes subvencions, a partir d’ara, 
més de 1.000 persones amb risc de reincidència no re-
bran tractament.

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. Mantenir els ajuts als Programes de rehabilitació i re-
inserció en l’àmbit penitenciari.

2. Continuar el model de reeducació-reinserció que ga-
ranteix un percentatge baix de reincidència i per tant, és 
socialment eficient.

3. Mantenir els centres d’atenció a drogodependència per 
a les persones que surten de la presó o bé, estan en tercer 
grau o tenen els dies comptats.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’objectivació 
de les causes dels acomiadaments i el ga·
rantiment de l’activitat i els llocs de treball 
de Rotocayfo
Tram. 250-01257/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 66100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

El març de l’any 2011 l’empresa Printer Indústria Gràfi-
ca que comptava amb 394 treballadors i era propietat del 
grup alemany Bertelsmann,, va ser venuda al grup holan-
dès Circle Printers i va passar a anomenar-se Rotocayfo.

Un cop fet el traspàs de la propietat han estat nombroses 
les vegades que els representants dels treballadors han 
sol·licitat diàleg amb la nova direcció de l’empresa, tant 
per salvaguardar la pau social, com per defensar els drets 
i deures dels treballadors a través de la negociació del 
conveni col·lectiu.

La nova direcció, però, des del juliol de 2011 ha portat a 
terme tot tipus de canvis en les condicions de treball de la 
seva plantilla, de forma unilateral i sense ni tan sols in-
formar als treballadors. Així, el juliol de 2011, es realitza 
un trasllat del departament administratiu i es procedeix 
a acomiadar a 10 treballadors i treballadores sense infor-
mar al Comitè d’Empresa. El setembre de 2011 es pro-
cedeix a parar una rotativa i a acomiadar a tretze treba-
lladors en les mateixes condicions abans esmentades. El 
desembre, finalment, l’empresa mostra un cert interès pel 
diàleg amb els treballadors i es crea la taula negociadora 
del conveni col·lectiu, que no obstant això, la pròpia em-
presa trenca només dos mesos després, el febrer de 2012.

El 13 de febrer, però, entra en vigor el Reial Decret Llei 
del Govern de l’Estat que habilita de manera imminent 
les mesures urgents de la reforma de la regulació laboral 
i és a partir d’aquest moment que els treballadors denun-
cien l’aprofitament per part de la direcció de l’empresa 
dels avantatges de la nova regulació laboral per procedir 
a acomiadar a 13 treballadors més, aprofitant les noves 
causes d’absentisme –entre altres a una treballadora em-
barassada de set mesos– al centre de Sant Vicenç dels 
Horts; aprofitar les noves condicions legals per dividir el 
centre de treball en quatre; ajustar les plantilles; traslla-
dar treballadors i producció a altres centres de treball, 
modificant substancialment les seves condicions; a apli-
car estrictament les noves causes d’acomiadament per 

absentisme; i a procedir al despenjament del conveni vi-
gent en l’actualitat.

Així, un any després de la venda de Printer a Rotocayfo, 
la plantilla ha passat de 394 a 290 treballadors, més de 
100 llocs de treball han desaparegut en només un any, 
entre altres motius, aprofitant la nova regulació laboral 
posada en marxa pel Govern central.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Intensificar tots els mecanismes de mediació que té al 
seu abast la Generalitat de Catalunya davant la Direcció 
de l’Empresa i els treballadors de Rotocayfo, per tal d’ob-
jectivar les causes que han portat a l’empresa als acomia-
daments realitzats i garantir el manteniment de l’activitat 
a Catalunya i dels seus llocs de treball.

2. Convocar d’urgència el protocol d’actuacions en ma-
tèria de reestructuració empresarial previst a la mesura 
88 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, convocant als agents socials i econòmics que 
hi participen.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, el garantiment dels drets dels treba·
lladors i la recuperació de les competències 
de la Generalitat en l’àmbit laboral
Tram. 250-01258/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 66101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
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Exposició de motius

Donat que l’entrada en vigor el passat 23 de febrer de les 
mesures del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, su-
posa l’envaïment de les competències de la Generalitat, 
tal i com va manifestar el Consell de Garanties estatutà-
ries en el seu dictamen 5/2012, de 3 d’abril.

Donat que aquesta reforma laboral també suposa la pràc-
tica desaparició de la Generalitat com Autoritat Laboral 
a Catalunya.

Donat que la reforma també està produint greus perjudi-
cis en termes d’ocupació i de pèrdua de drets dels nostres 
treballadors i treballadores, tal i com posa de manifest 
el fet que hagin augmentat de forma significativa els ca-
sos d’acomiadaments en les poques setmanes que porta 
en vigor la reforma, i tal com ens il·lustra el cas de l’em-
presa Rotocayfo de Sant Vicenç dels Horts en la qual els 
seus treballadors denuncien l’aprofitament per part de la 
direcció de l’empresa dels avantatges de la nova regula-
ció laboral per procedir a acomiadar a treballadors i tre-
balladores aprofitant les noves causes d’absentisme –en-
tre altres a una treballadora embarassada de set mesos–; 
aprofitar les noves condicions legals per dividir el centre 
de treball en quatre; ajustar les plantilles; traslladar noves 
plantilles de producció a altres centres de treball; aplicar 
estrictament les noves causes d’acomiadament per absen-
tisme; i a procedir al despenjament del conveni vigent en 
l’actualitat.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Instar el Govern de l’Estat a suspendre l’aplicació de 
la normativa aprovada amb el Reial Decret Llei 3/2012, 
de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral.

2. Presentar un recurs d’inconstitucionalitat al RDL 3/2012 
en els termes que determina el Consell de Garanties Estatu-
tàries en el seu Dictamen.

3. Garantir els drets dels treballadors i treballadores a 
través d’una legislació negociada entre els agents econò-
mics i socials.

4. Recuperar les competències de la Generalitat com a 
Autoritat Laboral a Catalunya atesa la distribució com-
petencial establerta en l’article 149.1.7 de la Constitució 
Espanyola i l’article 170 de l’Estatut d’Autonomia.

5. Potenciar l’articulació del Marc Català de Relacions 
Laborals a través del diàleg i els acords de sindicats i pa-
tronal a través de l’AIC i l’Acord Estratègic.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el canvi de de·
nominació de la Biblioteca Ramón Fernán·
dez Jurado, de Castelldefels
Tram. 250-01259/09

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

Reg. 66110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu, 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’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Ramón Fernàndez Jurado (Almeria 1914-Barcelo-
na 1984), fou dirigent del moviment obrer, membre del 
POUM, lluitador contra el feixisme, condemnat a trenta 
anys de presó pel franquisme i alliberat l’any 1942, resis-
tent a la clandestinitat, exiliat, membre de l’Assemblea de 
Catalunya, professor de català, castellà i esperanto, poeta 
i escriptor, regidor socialista de l’Ajuntament de Castell-
defels l’any 1983, i elegit diputat del PSC al Parlament de 
Catalunya l’any 1984 tot i que no pogué exercir com a tal 
a causa de la malaltia que li causà la mort.

El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar el 25 
de març de 1986 per unanimitat posar el nom de Ramón 
Fernández Jurado a la Biblioteca municipal.

Vint-i-sis anys després, el 12 desembre de 2011 l’actual 
alcalde de Castelldefels, del Partit Popular, va aprovar un 
decret en el que,en motiu del trasllat de la Biblioteca a un 
nou edifici, es canviava el nom de la Biblioteca Ramón 
Fernàndez Jurado pel de Biblioteca Central. El decret de 
l’alcalde argumentava que no existia cap acord de posar 
el nom de Fernàndez Jurado a la Biblioteca, dada total-
ment falsa que fou corregida en un decret posterior.

L’acord de l’actual govern municipal de Castelldefels, 
format per CIU, PP i AVVIC no es pot entendre d’una 
altra manera que com una represàlia política per la tra-
jectòria de Ramón Fernàndez Jurado. La decisió ha pro-
vocat el rebuig de bona part de la ciutadania de Castell-
defels que es va concretar en la presentació de al voltant 
de 3.000 signatures demanant que es retorni el nom ori-
ginari a la Biblioteca, recollides pel Col·lectiu RFJ que 
treballa per la defensa de la continuïtat del nom de la Bi-
blioteca municipal.

És evident que la decisió de donar nom a una Biblioteca 
municipal és competència de l’Ajuntament; però res no 
impedeix que el Parlament faci constar la seva contrarie-
tat pel fet, i més tractant-se d’un exdiputat del Parlament 
de Catalunya, que va ser objecte d’homenatge pel Ple del 
Parlament després de la seva mort i que ara veu malmesa 
la seva memòria.
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En la sessió necrològica celebrada pel Parlament de Ca-
talunya el dia 10 d’octubre de 1984, el diputat socialista 
Raimon Obiols va afirmar: «Aquest home va morir es-
sent un gran català» i el president del Parlament, Miquel 
Coll i Alentorn es va «associar de tot cor a la presentació 
d’aquesta figura i al seu elogi». Ara, vint-i-vuit anys des-
prés, és de justícia que el Parlament de Catalunya, sigui 
conseqüent amb aquell merescut homenatge i treballi per 
reparar la injustícia que l’Ajuntament de Castelldefels ha 
comés.

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: 

a) Lamenta i rebutja la decisió de l’Ajuntament de Cas-
telldefels de canviar el nom de la Biblioteca municipal 
que portava la denominació de Ramón Fernàndez Jurado 
des de feia vint-i-sis anys, i demana a l’Ajuntament que 
estudiï la possibilitat de restituir el nom de Ramón Fer-
nàndez Jurado com a denominació de la Biblioteca mu-
nicipal.

b) Promourà un acte en record de Ramón Fernàndez Ju-
rado, que fou elegit diputat del Parlament, l’any 1984, 
com a desgreuge per la decisió de l’Ajuntament de Cas-
telldefels d’eliminar el seu nom de la denominació oficial 
de la Biblioteca municipal.

c) Fa arribar a la vídua i a la resta de la família de l’exdi-
putat Ramón Fernàndez Jurado el seu desgrat per la situ-
ació produïda, i lamenta que ni tan sols en fossin infor-
mats directament per l’Ajuntament.

d) Insta al Govern a realitzar gestions amb l’Ajuntament 
de Castelldefels, des del ple respecte a l’autonomia muni-
cipal, per tal que l’Ajuntament pugui reconsiderar la deci-
sió d’eliminar el nom de Ramón Fernàndez Jurado de la 
denominació de la Biblioteca municipal.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Jaume Bosch Mestres, 
Jordi Miralles Conte, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el suport al 
projecte de fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-

lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Ictineu Submarins, empresa ubicada a Sant Feliu de Llo-
bregat (Baix Llobregat) està construint el Submarí Icti-
neu 3. Aquest submarí, impulsat per una petita empresa 
catalana, podrà arribar a gran profunditat i serà un ins-
trument bàsic per tasques de investigació submarina, in-
fraestructures o rescats, i està rebent el reconeixement 
internacional. Es tracta d’un submarí que incorporarà 
materials i tecnologies innovadores, així com tècniques 
de construcció avançades i sistemes energètics no con-
taminants, sistemes de gestió i control intel·ligents i les 
últimes tecnologies en sistemes de posicionament, na-
vegació, comunicacions i sensors. Tindrà la capacitat de 
baixar fins a profunditats de 1200 metres, i això el situarà 
entre els deu submarins del món amb més capacitat de 
profunditat d’immersió. Hi podran baixar tres persones 
en missions de varies hores i fer qualsevol tipus de tre-
ball. Ictineu Submarins SL, ha estat desenvolupant du-
rant els últims 4 anys un sistema de bateries d’ió liti po-
límer tolerant a pressió certificat que serà pioner al món 
i que obre la porta a la comercialització de nous produc-
tes, patents i nous mercats. En aquests moments les tas-
ques de construcció continuen gràcies a una campanya 
de subscripció popular. És evident que la Generalitat ha 
de col·laborar econòmicament en aquesta iniciativa que 
prestarà gran serveis en matèria d’investigació i salva-
ments, serà rendible econòmicament generant molts llocs 
de treball qualificats i coneixement, i contribuirà a donar 
a conèixer el nom de Catalunya al món.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Donar suport econòmic i logístic al projecte de Submarí 
Ictineu 3, per tal de fer possible la finalització amb èxit 
de la seva construcció el més aviat possible i donar im-
puls a un sector tecnològic i econòmic amb gran projec-
ció de futur: la tecnologia submarina.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la publicitat de 
la gestió dels serveis sanitaris públics i de la 
relació amb els organismes dependents del 
Servei Català de la Salut
Tram. 250-01261/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 66132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposicion de motivos

La transparencia en la gestión de los servicios sanitarios 
públicos y en las relaciones entre los organismos dependi-
entes del Servei Català de la Salut y las empresas provee-
doras y prestatarias de servicios sanitarios es un elemento 
imprescindible para el correcto funcionamiento del siste-
ma público de salud en Cataluña y para que la ciudadanía 
tenga pleno conocimiento de la gestión del sistema. 

Asimismo, la constitución de la Central de Resultados es 
fundamental para establecer un sistema transparente de 
medida y evaluación de los resultados alcanzados por los 
diferentes agentes que integran el modelo sanitario pú-
blico en Cataluña, facilitando así la instauración de un 
sistema coordinado de evaluación de resultados sobre la 
base de criterios de transparencia.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

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

1. Que haga públicos todos los contratos y convenios sus-
critos entre todos los organismos dependientes del De-
partament de Salut con las empresas proveedoras y pres-
tatarias de servicios sanitarios

2. Que haga públicos todos los informes anuales de la 
Central de Resultados de la red sanitaria de utilización 
pública, con el objetivo de medir, evaluar y difundir los 
resultados conseguidos en el ámbito de la asistencia sa-
nitaria por los diversos agentes integrantes del sistema 
sanitario público.

3. Los datos publicados de medición y evaluación de re-
sultados de la red sanitaria de utilización pública deben 
incluir en las columnas de evaluación de centros evalua-
dos la relación de nombres de todas las empresas provee-
doras y prestatarias de servicios sanitarios 

4. Estos informes anuales deben incluir, asimismo, da-
tos sobre

a. Calidad asistencial

b. Eficiencia 

c. Sostenibilidad económica

d. Acceso a los servicios y atención a la ciudadanía

e. Indicadores de mejora 

Palau del Parlament, 17 de mayo de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Proposta de resolució sobre la reducció de 
les llistes d’espera de l’Hospital de Terrassa i 
a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

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 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La zona de Terrassa compta amb dos entitats sanitàries 
de gran importància, el Consorci Sanitari de Terrassa i la 
Mútua de Terrassa, que gestionen diferents equipaments 
d’atenció primària, hospitalaris i sociosanitaris que ate-
nen més de 200.000 persones de diferents poblacions del 
Vallès Occidental.

Els hospitals de referència de la zona de Terrassa són 
l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa. Ambdós centres han patit una important reduc-
ció de la compra d’activitat per part del Servei Català de 
la Salut, entre 12 i 13 milions d’euros a cadascun, que ha 
provocat una disminució significativa de l’oferta assisten-
cial, amb tancament de quiròfans i de plantes senceres.

La conseqüència directa de la reducció del pressupost 
dels esmentats centres hospitalaris ha estat l’increment 
de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques, que 
a finals de 2011 ascendia fins 5.500 persones. En relació 
a 2010 suposa un increment del 52,8%, superior en deu 
punts a la mitjana d’increment de les llistes d’espera en el 
conjunt de Catalunya.

Es tracta d’una situació greu que afecta a la salut i a la 
qualitat de vida de les persones, que han de patir llargs 
períodes d’espera abans de ser intervingudes, sense que 
hi hagi un tems màxim d’espera garantit.

A l’increment de les llistes d’espera s’hi afegeix altres re-
tallades que han afectat a la qualitat, a l’equitat i a l’ac-
cessibilitat del sistema sanitari a Terrassa: l’eliminació 
de serveis continuats d’urgència als vespre en els CAP; 
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la reducció de programes de salut pública, com Salut a 
l’Escola o la reducció de les hores de servei de transport 
sanitari o la no construcció d’equipaments compromesos.

Un conjunt de mesures que afecten, especialment, les 
persones més vulnerable, la gent gran o amb més proble-
mes de salut i que pateixen més dificultats econòmiques.

És per això que el grup parlamentari d’ICV-EUiA pre-
senta la següent proposta de resolució.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa la preocupació per l’increment de les llistes 
d’espera als dos hospitals de referència de la zona de Ter-
rassa, l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa.

2. Insta el Govern a impulsar les mesures correctores ne-
cessàries, amb els recursos econòmics adients, per tal 
de reduir les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i a 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

3. Insta el Govern a garantir els mecanismes d’informa-
ció i seguiment de l’evolució de les llistes d’espera i de la 
qualitat de l’assistència sanitària al municipi de Terrassa.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma 
pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01263/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La utilització de bales de goma per part del Cos de Mos-
sos d’Esquadra ha generat polèmica per les diverses per-
sones que han resultat ferides. El Govern Basc, després 
de la mort d’un noi a causa de l’impacte d’una bala de 
goma, ha adoptat mesures per eradicar-ne l’ús.

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 presentar al Parlament en el termini de dos mesos un 
informe sobre l’ús de bales de goma, davant la Comissió 
d’Interior o davant la Comissió específica d’estudi que es 
pugui crear, que inclogui l’anàlisi del seu ús en els dar-
rers anys i l’avaluació de les mesures adoptades recent-
ment pel Govern basc en relació a aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la web del Departament d’Interior destinada 
a identificar presumptes membres de grups 
violents i la presentació d’un informe per a 
dictaminar·ne la legalitat
Tram. 250-01264/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La pàgina web del Departament d’Interior per facilitar la 
identificació de presumptes membres de grups vinculats 
a la violència urbana ha rebut les critiques de nombrosos 
sectors jurídics. Alhora s’ha comprovat que no disposa 
dels mecanismes de control suficients per evitar que apa-
reguin imatges de menors, que després han hagut de ser 
retirades.

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: 

Retirar la pàgina web del Departament d’Interior desti-
nada a identificar presumptes membres de grups relacio-
nats amb la violència urbana i a presentar davant el Par-
lament de forma urgent un informe de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades i un informe jurídic de la Comis-
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sió Jurídica Assessora que dictaminin sobre la seva le-
galitat.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la responsabili·
tat del Govern pels problemes causats a en·
titats esportives per la modificació de la taxa 
que regula els serveis dels Mossos d’Esqua·
dra en competicions esportives
Tram. 250-01265/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La modificació de la taxa que regula la participació dels 
Mossos per regular competicions esportives per vies in-
terurbanes ha provocat greus problemes a moltes entitats 
esportives. El Parlament de Catalunya ja ha lamentat les 
molèsties causades però cal també establir les responsa-
bilitats del Govern en aquesta reforma que ha estat quali-
ficada d’error pel Conseller d’Interior.

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: 

Obrir una investigació interna sobre les responsabilitats 
derivades de la inclusió en el projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’im-
post sobre estades en establiments turístics, de la mo-
dificació de la taxa que regula els serveis dels Mossos 
d’Esquadra en competicions esportives, que ha eliminat 
l’exempció per les entitats sense ànim de lucre i les ad-
ministracions.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la detenció de dos sindica·
listes de SEAT pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01266/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 25 d’abril els Mossos d’Esquadra varen entrar a 
l’empresa SEAT de Martorell i varen detenir i emmani-
llar a dos sindicalistes, un de CCOO i un d’UGT, que 
foren traslladats a la Comissaria de Martorell on foren 
incomunicats. Aquesta actuació exigeix que el Departa-
ment d’Interior obri una investigació interna per esbrinar 
que va passar i si se’n deriven responsabilitats.

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: 

Obrir una investigació interna sobre l’actuació del De-
partament d’Interior el dia 25 d’abril a Martorell, en rela-
ció a la detenció de dos sindicalistes de l’empresa SEAT, 
un de CCOO i un d’UGT, que varen ser detinguts i em-
manillats dins la mateixa empresa i traslladats a la Co-
missaria dels Mossos d’Esquadra a Martorell.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Fascicle segon
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Proposta de resolució de rebuig del desple·
gament policial a Barcelona amb motiu de la 
reunió del Banc Central Europeu i sobre la 
defensa de les competències de la Generali·
tat en matèria de seguretat
Tram. 250-01267/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els dies 2, 3 i 4 de maig la ciutat de Barcelona va viure 
un exagerat dispositiu policial organitzat en motiu de la 
reunió del Banc Central Europeu, que va contrastar amb 
la tranquil·litat que vivia la ciutat, però que va provocar 
molèsties a molts ciutadans i ciutadanes. Alhora es van 
evidenciar les tensions entre el Departament d’Interior i 
el Ministeri d’Interior.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el seu rebuig al desplegament policial exage-
rat i desproporcionat organitzat a Barcelona els dies 2, 3 
i 4 de maig en motiu de la reunió del Banc Central Euro-
peu, que va provocar greus alteracions en la vida quoti-
diana de la ciutadania, sense que hi hagués cap tipus de 
mobilització que el justifiqués.

2. Insta el Govern a defensar les competències de la Ge-
neralitat en matèria de seguretat, que es van veure negati-
vament afectades per les decisions adoptades pel Minis-
teri de l’Interior durant els dies 2, 3 i 4 de maig en motiu 
de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la intervenció policial da·
vant les protestes per un desnonament a 
Salt el 23 d’abril de 2012
Tram. 250-01268/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El dia 23 d’abril a Salt (Gironès) la intervenció polici-
al contra una concentració de persones que protestaven 
contra un desnonament va provocar cinc ferits. És neces-
sari que el Departament d’Interior obri una investigació 
interna per esbrinar que va passar i si se’n deriven res-
ponsabilitats.

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: 

Obrir una investigació interna sobre l’actuació del De-
partament d’Interior davant les protestes per un desno-
nament a Salt el dia 23 d’abril, que va provocar ferides a 
cinc persones.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Jaume Bosch Mestres,  
Joan Boada Masoliver, diputats del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’oposició a 
l’enduriment del Codi penal i a la qualifica·
ció com a delicte dels actes de resistència i 
protesta pacífica
Tram. 250-01269/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Cada vegada que es produeix algun tipus de delicte que 
causa efectes en l’opinió pública determinats sectors exi-
geixen la reforma del Codi Penal, en contra de l’opinió 
de molts experts que assenyalen els perills de reformar 
constantment el Codi Penal com si això fos la solució a 
tots els fets delictius. L’actual Codi Penal ja atorga a la 
policia i als jutges mecanismes suficients per lluitar con-
tra la violència urbana.

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 traslladar al Govern de l’Estat la seva oposició a me-
sures com l’enduriment del Codi Penal o la qualificació 
com a delicte dels actes de resistència i protesta pacifica, 
ja que el Codi Penal ja atorga als cossos policials i al jut-
ges mecanismes suficients, si s’apliquen amb eficàcia, per 
lluitar contra les actituds violentes.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Jaume Bosch Mestres, 
Salvador Milà Solsona, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la dotació de Llo·
ret de Mar amb un nou centre escolar de pri·
mària per al curs 2012·2013
Tram. 250-01270/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg66264 i 66317 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A Lloret de Mar hi ha 460 infants nascuts el 2009 que 
s’haurien d’escolaritzar el proper curs 2012-2013 a P-3. 
En aquests moments les escoles actuals no poden assu-
mir aquesta nova promoció ja que la majoria d’elles estan 
ja molt massificades.

Una solució a aquest greu problema seria que el depar-
tament d’Ensenyament mantingués els mòduls prefabri-
cats, situats a Fenals, que donaven servei provisional a 
l’institut-escola, ara ja en funcionament.

L’ajuntament de Lloret ja té una reserva de tres espais en 
els municipis on es podrien ubicar aquests mòduls per 
començar de manera provisional la nova escola.

El Consell Escolar del municipi de Lloret celebrat el 22 
de febrer, amb l’assistència de l’inspector de zona, va ra-
tificar la necessitat d’un nou centre escolar ja que no po-
drien assumir la demanda creixent d’escolarització.

El Consell Escolar del 16 de maig va insistir en la pro-
posta i ha elaborat un manifest aprovat per unanimitat de 
tots els sector educatius que conformen el Consell on es 
reclama la creació d’una nova escola que podria comen-
çar amb els mòduls que fins ara donaven servei a l’insti-
tut-escola de Lloret de Mar.

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 dotar per al 
curs 2012-2013 d’un nou centre de primària al municipi 
de Lloret de Mar, aprofitant els mòduls existents, que ja 
no s’utilitzen, de l’institut-escola.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la definició dels 
aspectes jurídics i tècnics per a l’aplicació 
del model d’institut escola i sobre la implan·
tació d’aquest model al barri de Gavà Mar
Tram. 250-01271/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 66336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, a la Resolució 348/IX del 
Parlament de Catalunya sobre la transformació en ins-
titut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, aprovada el 
passat 27 d’octubre de 2011, instava el Govern de la Ge-
neralitat a valorar, un cop enllestits els aspectes jurídics i 
tècnics del model d’institut escola, les necessitats del bar-
ri de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat), amb relació 
a la possible implantació d’aquest model i, en el cas que 
la valoració sigui positiva, a iniciar al més aviat possible 
els tràmits necessaris perquè aquesta implantació es faci 
efectiva, començant per l’acceptació, en el termini de tres 
mesos des de la valoració, del sòl cedit per l’Ajuntament 
de Gavà per a dur-ho a terme.

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

Proposta de resolució

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

1. Definir amb claredat i de forma immediata els aspec-
tes jurídics i tècnics relatius a la implementació del pro-
jecte del model d’Institut Escola 

2. Procedir a la valoració de les necessitats del barri de 
Gavà Mar amb relació a la possible implantació d’aquest 
model

3. En el cas que la valoració sigui positiva, iniciar el més 
aviat possible els tràmits necessaris perquè aquesta im-
plantació es faci efectiva, començant per l’acceptació, en 
el termini de tres mesos des de la valoració, del sòl cedir 
per l’Ajuntament de Gavà per a dur-ho a terme.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del suport institucional i econòmic a la Tau·
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 250-01272/09

Presentació
Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 66399 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, 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 Cooperació 
i Solidaritat.

Exposició de motius

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Co-
lòmbia va néixer l’any 2002 com a espai de concertació 
d’àmbit català, format per ONG, sindicats, administraci-
ons públiques i entitats del món acadèmic.

Els objectius principals de la Taula són la promoció i 
protecció dels Drets Humans a Colòmbia així com el su-
port a una solució política negociada i que té, com a marc 
de referència, les recomanacions de les Nacions Unides 
i d’altres organismes internacionals. La Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia entén que, a 
Colòmbia, una veritable pau amb justícia social així 
com els objectius que acabem d’esmentar només es po-
den aconseguir si es fonamenten en l’esclariment de la 
veritat, l’aplicació de la justícia i de mecanismes efectius 
de reparació integral a les víctimes de les violacions dels 
Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari.

Un dels principals compromisos de la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és el de fer visibles 
iniciatives de pau que, entenem, poden jugar un paper en 
la transformació del conflicte a escala social i nacional.

Els organismes oficials que han donat el seu suport a la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
en aquests 10 anys són el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Lleida 
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

En els darrers mesos, el Govern de la Generalitat ha 
anunciat la seva voluntat d’abandonar la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia adduint que, en 
el període de deu anys, aquest espai ha madurat de ma-
nera suficient com per continuar la seva activitat sense la 
seva participació.
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Els grups sotasignats consideren que, malgrat els canvis 
produïts a Colòmbia en els darrers anys, la situació de 
la pau i dels drets humans necessiten del màxim suport 
internacional per arribar als nivells d’una societat demo-
cràtica, integradora i pacífica. I també consideren, que en 
el procés de cooperació obert per la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia amb Colòmbia, és 
d’una importància estratègica la participació de les ad-
ministracions públiques catalanes a fi de poder aportar, 
com a instrument per a la pau, la seva pròpia experiència 
de treball com a estructura pública de govern.

En els darrers 7 anys, des de l’any 2005, la Taula Cata-
lana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia ha man-
tingut una intensa i fluida relació amb el Parlament de 
Catalunya, havent-se aprovat diverses resolucions de su-
port a la seva tasca, com ha estat el cas de les resolucions 
304/VII sobre la situació dels drets humans a Colòmbia 
(2005) o la resolució 538/VIII sobre el respecte i la de-
fensa dels drets humans a Colòmbia (2009) i la resolució 
410/IX de suport al poble de Colòmbia en la defensa dels 
drets humans i del dret internacional humanitari (2012).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya reafirma públicament la im-
portància per a Catalunya d’un espai ampli, plural i de 
concertació permanent com la Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia, que proposa una mirada 
diferent sobre el conflicte colombià però, alhora, sobre 
les propostes ciutadanes de resistència a la complexa si-
tuació de conflicte a Colòmbia.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat confor-
me aquest espai, únic, continuï existint i que ho faci amb 
ple suport de les institucions social i, com fins ara, de les 
Administracions Públiques de Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a seguir donant suport institucional i econòmic a la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia, tot reafirmant la necessitat de la seva continuïtat.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Elisabeth Abad i Giralt, diputada del GP de CiU; Núria 
Segú Ferré, diputada del GP SOC; Rafael Luna Vivas, 
diputat del GP del PPC; Joan Boada Masoliver, diputat 
del GP d’ICV-EUiA; Pere Aragonès i Garcia, diputat del 
GP d’ERC; Alfons López i Tena, diputat del SP de SI

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària, de Girona, 
i sobre la presentació del pla de cooperació 
territorial entre aquest centre sanitari i l’Ins·
titut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 66402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’empresa pública IAS, Institut Assistència Sanitària, 
és hereva d’una tradició d’assistència sanitària de Salut 
mental a Salt que s’inicia el segle xii, amb el primer Hos-
pital de Santa Caterina a Girona, l’Hospital del segle xvii 
a Girona (actual seu de la Generalitat a Girona), sota la 
Diputació i Generalitat Republicana dels segles xix i xx. 
L’any 1992 l’empresa passa de la Diputació a la Genera-
litat. El 2004 s’inaugura el nou Hospital Santa Caterina 
a Salt, amb la incorporació d’aguts psiquiàtrics, i entre el 
2004 i el 2010 es fa la gran reconversió arquitectònica i 
funcional del Parc Martí i Julià.

L’empresa IAS gestiona l’Hospital d’aguts, que compta 
amb 127 llits de convencionals, gestiona 10.000 altes, 
48.000 urgències, 1.500 parts, 100.000 visites de consul-
tes externes, 6.500 intervencions quirúrgiques, 40.000 
radiologies simples, 12.000 mamografies, 42 psiquiàtrics 
d’aguts, 5 unitats de referència de Psiquiatria Infantil i 
Juvenil –URPI–, i té assignat com aguts Salt, la part Sud 
del Gironès i la Selva Interior, així com tota la regió sa-
nitària de Girona per la Salut Mental; gestiona les ABS 
l’Anglès, Cassà i Breda-Hostalric (60.000 habitants); és 
un referent sociosanitari, de cures pal·liatives, cribratge 
de càncer de mama, Salut Sexual i Reproductiva, vacu-
nació i consell a viatgers internacionals i immigració, 
així com de demències i malalties neurodegeneratives. 
És l’únic proveïdor públic de Salut Mental i Addiccions, 
amb la xarxa ambulatòria descentralitzada a totes les co-
marques, amb Hospital i Centres de Dia, llars residència, 
pisos, inserció laboral i social i tutela.

Així mateix, és la institució de docència i de recerca ads-
crit a l’Institut de Recerca de Girona.

Ocupa uns 1.400 professionals amb un pressupost d’uns 
100 milions euros anuals, amb uns resultats econòmic-
financers ajustats malgrat les retallades del 2011 i 2012.

És, doncs, una organització sanitària Integral –primària, 
hospital, sociosanitària, salut mental–, que fa de centre 
de proximitat i de referència regional en la vessant de Sa-
lut Mental, Addiccions, Demència, en assistència, docèn-
cia i recerca.
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Disposa d’un pla estratègic i d’empresa 2011-2015, discu-
tit des del Consell Administració, la direcció, els profes-
sionals, els sindicats i el fòrum de pacients.

El nomenament d’un Gerent únic per l’empresa Institut 
Assistència Sanitària i l’empresa Pública ICS a Giro-
na –Hospital Josep Trueta i Primària–, ha aixecat totes 
les alarmes davant una fusió probable i un aminorament 
pressupostari, d’activitat pública i de personal, així com 
per la destitució del Gerent, sense cap informació i plani-
ficació compartida.

La nul·la definició del projecte, l’anunci del president Mas 
de noves retallades enguany a les empreses públiques de 
Salut, la improvisació, la paràlisi del Nou Trueta per part 
del Departament de Salut, la Delegació del Govern a Gi-
rona i la Direcció de Salut a Girona, fan témer pel futur 
de les dues empreses, IAS i ICS. Així mateix, l’empresa 
ICS està sotmesa a un procés incert de reformes i recon-
versió i una prova pilot a Girona, que fan incrementar les 
incerteses de present i futur també per l’Hospital Univer-
sitari Josep Trueta (hospital amb 400 llits, 11 quiròfans, 
18.000 altes, 66.000 urgències, 220.000 consultes exter-
nes, 156.000 proves diagnòstiques d’imatge, 1.000 parts, 
1.649 professionals i 110 milions euros de pressupost) i 
l’atenció primària (23 ABS i 1.800 professionals sanita-
ris per una població assignada de 571.000 persones i 145 
milions euros).

La Regió Sanitària de Girona atén una població estable 
de 845.000 persones i amb una forta població estacional, 
dividida en 6 sectors-Governs Territorial de Salut: Ri-
pollès, Garrotxa, Gironès-Pla Estany-Selva Interior, Alt 
Empordà, Baix Empordà i la Selva marítima-Alt Mares-
me; amb un pressupost entorn els 830 milions el 2012 (el 
2010, 920 milions); amb una càpita-despesa per a perso-
na/any de 1.000 euros, la més baixa de Catalunya; és la 
regió més eficient, per un model molt resolutiu d’atenció 
primària i hospitals comarcals, té un bon comportament 
de la partida de farmàcia i una extensa xarxa sociosanità-
ria i una potent xarxa ambulatòria de Salut Mental i Ad-
diccions, junt amb l’Hospital de referència Josep truita 
resolutiu (el 96% dels problemes de salut és resolen a la 
xarxa sanitària gironina).

És necessari i urgent presentar el Pla estratègic de la Re-
gió Sanitària de Girona i de cada un dels sectors per con-
cretar la cooperació entre nivells assistencials i entre hos-
pitals (serveis i programes) en els àmbits assistencials, 
docents i de recerca.

Així mateix, cal concretar la proposta de reformes de 
l’ICS a Girona, per atenció primària i per l’Hospital Jo-
sep Trueta, a curt i mig termini (2012-2015), així com 
garantir la no desaparició de l’empresa Institut Assistèn-
cia Sanitària preservant la governança, la gestió, el pres-
supost i la plantilla pròpies.

En l’àmbit del Govern Territorial de Salut del Gironès-
Pla Estany –La Selva Interior, cal liderar i consensuar, 
amb la comissió de proveïdors i el Consell de salut de 
participació, la cooperació entre les empreses ICS i IAS, 
l’Hospital Josep Trueta i Santa Caterina, descartant la fu-
sió o absorció i avançant en la cooperació.

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

Proposta de resolució

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

– Garantir la continuïtat de l’empresa pública Institut As-
sistència Sanitària a Girona: el seu Consell Administra-
ció, la gestió pròpia, el pressupost i la plantilla.

– Presentar, en el termini de tres mesos, el Pla de coopera-
ció territorial entre IAS i ICS a nivell del sector Gironès-
Pla Estany-Selva interior i de la Regió sanitària de Girona, 
liderat pel Govern Territorial, la comissió de proveïdors i 
professionals i el Consell de participació de Salut.

– Presentar, durant el mes de juny de 2012, la proposta de 
reformes i prova pilot de l’Institut Català de la Salut a Gi-
rona, descartant la fragmentació i propiciant l’autonomia 
de gestió de l’atenció primària i l’Hospital.

– Concretar, durant el mes de juny de 2012, la repercus-
sió de les noves retallades anunciades pel Govern de la 
Generalitat per enguany i l’any 2013 a la Regió Sanitària 
de Girona i a cadascun dels sis Sectors, concretant l’as-
signació capitativa i el pressupost assignat a cada empre-
sa proveïdora.

– Presentar, abans de l’aprovació del Projecte de llei de 
Pressupostos de la Generalitat pel 2013, les decisions 
del Govern entorn del nou Hospital Josep Trueta i el seu 
Campus de Salut (assistencial, docent, de recerca i d’ac-
tivitat econòmica).

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Josep M. Sabaté Guasch, 
Marina Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la sortida ferroviària de mercaderies en 
ample europeu del port de Tarragona i la re·
obertura de la línia de tren entre Reus i Roda 
de Barà
Tram. 250-01274/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 73/IX so-
bre les infraestructures, el 23 de febrer, en la qual donava 
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suport al projecte ferroviari conegut com tercer fil i tam-
bé a una solució definitiva pel que fa a la connexió del 
Port de Tarragona amb ample europeu a través d’un traçat 
per l’antiga línia de Reus-Roda de Barà. En paral·lel, els 
alcaldes dels municipis per on travessa aquesta línia, en 
desús des de 1992, han mantingut contactes amb la Sub-
delegació del Govern espanyol per conèixer de primera 
mà les intencions del Ministeri de Foment respecte a la 
possibilitat de rehabilitar l’antiga ruta que unia Reus amb 
Roda de Barà i que encara funciona entre Reus i l’estació 
de classificació d’Adif al polígon industrial de Constantí.

Declaracions de la Ministra de Foment, que no s’han vist 
ni concretades ni pressupostades en els Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat de 2012, han creat incertesa sobre com 
quedarà dibuixat en el futur l’entramat de línies ferro-
viàries, tant d’ample ibèric om d’ample europeu, al seu 
pas per les nostres comarques, en especial la comarca del 
Tarragonès.

Per una altra banda, el Govern català, en procés de de-
finició de la xarxa de Rodalies de Tarragona, es veuria 
beneficiat si la línia de tren Reus-Roda de Barà fos reha-
bilitada, ja que esdevindria la forma més directa d’oferir 
un servei de proximitat entre els pobles de l’interior i els 
grans municipis de la costa. A la vegada, s’han de donar 
sortida a les reivindicacions històriques del Port de Tar-
ragona i del conglomerat empresarial i logístic del Camp 
de Tarragona de poder disposar de connexió ferroviària 
d’ample europeu des del Port i fins a la frontera francesa.

La convivència del transport ferroviari de mercaderies i 
de passatgers existeix a la nostra zona fa més d’un segle, 
però ha arribat l’hora que se’n potenciï el seu valor, tant 
pel que fa al servei de passatgers com pel que fa al valor 
afegit del transport logístic de mercaderies. La situació 
de crisi no pot ni ha de ser l’excusa per postergar deci-
sions claus de futur, més encara quan el nostre territori 
tampoc no va rebre les inversions necessàries en l’època 
d’expansió econòmica per part de l’ens responsable de di-
tes inversions, Adif i el Ministeri de Foment.

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. Apostar per la solució provisional anomenada tercer fil 
per garantir la sortida ferroviària de mercaderies en ample 
europeu (UIC) del Port de Tarragona. Aquesta solució im-
plica instal·lar un tercer rail en l’actual traçat d’ample ibèric 
Tarragona-Sant Vicenç de Calders-Castellbisbal i garan-
tiria tenir activa la connexió en ample europeu en 3 anys.

2. Optar per la solució definitiva reobrint la línia Reus-Roda 
de Barà en desús des del 1992, en les següents condicions: 

– Reobrir aquesta línia no només per a mercaderies sinó 
també per a transport de passatgers. Amb aquesta línia 
s’ha de completar la xarxa de rodalies pròpia de Tarra-
gona connectant a través de ferrocarril els municipis de 
l’interior del Tarragonès amb els de costa.

– La reobertura ha de significar el desviament del traçat an-
tic pel seu pas per l’interior de les instal·lacions de Repsol-

YPF a la Pobla de Mafumet i d’aquells trams massa pro-
pers a habitatges.

– Reforçar els túnels de Constantí, els Garidells i el Morell.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’ús de les instal·
lacions esportives de la Ciutat de Repòs i Va·
cances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66619 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya va tancar La Ciutat de Re-
pòs i Vacances a finals de l’any passat per la seva política 
de clausura d’aquest tipus d’equipaments turístics al país 
a causa de l’alt cost de manteniment. En el cas de la instal-
lació tarragonina el dèficit anual arriba a la xifra d’un 
milió d’Euros anual. Per tal de trobar un altre ús per a 
als 140.000 metres quadrats que abans ocupava l’antiga 
ciutat de repòs, la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Tarragona ha anunciat l’obertura d’un con-
curs d’idees abans de l’estiu per tal de recollir propostes.

El govern, de fet, ja ha rebut diverses propostes d’empre-
ses amb interès per poder fer ús d’aquests terrenys amb 
iniciatives de caire molt divers. De moment, però, es des-
coneix si el concurs limitarà l’àmbit en què es vol inserir 
el futur de les antigues instal·lacions, però el delegat del 
govern de la Generalitat, Joaquim Nin, sí que ha expres-
sat la voluntat que continuï sent una referència en l’àm-
bit turístic. És un futur que aniria en sintonia amb el que 
també vol l’Ajuntament de Tarragona, que els últims me-
sos ha expressat la por que, amb el tancament, l’espai res-
ti abandonat.

En qualsevol cas, la Generalitat mantindrà la propietat 
dels terrenys on fins fa pocs mesos funcionava l’equipa-
ment turístic ja que la voluntat és cedir l’ús a una empre-
sa durant un temps que encara no s’ha determinat a tra-
vés d’una concessió.

Però l’obertura del concurs d’idees no serà incompatible 
amb la cessió de part de les instal·lacions pel seu ús com a 
centre cívic de la zona de llevant de Tarragona. Ja negocien 
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amb l’Ajuntament i l’Associació de Veïns de Boscos aques-
ta possibilitat i poder fer compatible la cessió amb el futur 
ús de l’espai. Ara bé, aquestes instal·lacions inclouen unes 
pistes esportives que es troben entre la carretera N-340 i la 
via del tren i que entenem que han de donar un servei no 
exclusiu als clients del complex i obrir-se, també, a l’ús ve-
ïnal de la zona de de Llevant de la ciutat de Tarragona his-
tòricament mancada de serveis públics de tota mena.

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 Genera-
litat a que en les bases del concurs d’idees, que està ela-
borant la Generalitat a fi de trobar empreses privades que 
puguin gestionar la Ciutat de Repòs i Vacances, es tingui 
en compte que les instal·lacions esportives que estan en-
tre la via del tren i la carretera N340 pugin ser utilitzades 
tant per les persones que s’allotgin a la ciutat residencial 
com pels veïns de la ciutat de Tarragona amb uns preus 
iguals als que el Patronat Municipal d’Esports de Tarra-
gona fixa a les seves instal·lacions

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la dinamització 
de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vul·
nerabilitat i la Inclusió Social
Tram. 250-01276/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66620 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

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 Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El nostre país no disposa d’instruments que ens permetin 
avaluar, de forma rigorosa i permanent, l’abast i l’evo-
lució de la pobresa. Existeixen, des de fa alguns anys, 
informes elaborats per algunes entitats i la mateixa Ge-
neralitat de Catalunya; en algun cas, sense desagregació 
territorial (circumscrits genèricament a l’Estat Espanyol 
o sense detall en cadascuna de les comarques) i en d’al-
tres centrats en algun àmbit específics o, òbviament, en 
els usuaris i usuàries que atenen aquestes entitats.

D’una banda, bona part de els entitats que treballen en 
l’àmbit de la pobresa han elaborat, en els darrers anys, 

memòries o informes centrats, lògicament, en el perfil 
de les persones que atenen. Cal remarcar, en aquest sen-
tit, les diferents memòries presentades per Càritas o pel 
Banc dels Aliments i, darrerament, l’Observatori de Vul-
nerabilitat, impulsat per la Creu Roja Catalunya des del 
juliol del 2011 i que es confecciona a partir de les perso-
nes ateses per l’entitat. Igualment, també cal destacar els 
informes sectorials que ha anat elaborat, en els darrers 
anys, l’Observatori de la Inclusió Social de l’Obra Social 
de Caixa Catalunya i, molt especialment, l’Informe per la 
Inclusió Social (i La Pobresa a Catalunya, impulsat fins 
el 2003) que, si bé no presenta dades desagregades a ni-
vell català i el darrer informe correspon al 2009, sense 
que hi hagi perspectives de nous informes atesa la situa-
ció en la que es troba l’entitat financera.

Fa alguns anys, el Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia va crear l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulne-
rabilitat i la Inclusió Social. L’objectiu d’aquesta eina era 
el de «contribuir a l’existència d’una informació científi-
cament rigorosa, crítica, de qualitat i periòdica sobre la 
pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió a Catalunya i esde-
venir un espai de referència sobre aquestes temàtiques a 
i per la societat catalana i el conjunt dels seus actors així 
com oferir orientacions per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones que viuen en situacions d’exclusió 
i/o pobresa». Tot i el seu potencial, en aquests moments 
aquest instrument es troba en una situació de paràlisi; i, 
igualment, tampoc disposem d’instruments que ens per-
metin conèixer millor l’abast de la pobresa, millorar la 
prevenció i definir les polítiques públiques en aquesta 
matèria.

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

Proposta de resolució

Per tots aquests motius, la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració insta el Govern a: 

1. Dinamitzar, a través dels mitjans materials i humans 
que resultin necessaris, l’Observatori Català de la Pobre-
sa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, per tal que esde-
vingui una eina útil per a conèixer la realitat de la pobre-
sa al nostre país en les seves múltiples vessants.

2. Establir acords de col·laboració amb Ajuntaments, 
Consell Comarcals (com ABSS que són) i les entitats que 
treballen en l’àmbit de la pobresa (Creu Roja, Banc dels 
Aliments, Càritas,....) per tal que l’Observatori i el seu 
portal web esdevinguin un espai de difusió de la infor-
mació de les dades estadístiques i estudis sobre la po-
bresa que recullen i elaboren tant la Generalitat de Ca-
talunya, els ajuntaments, els Consells Comarcals i les 
entitats. (o les memòries que aquestes elaboren, no ho 
posaria).

3. Definir, a través del grup de treball de la pobresa, in-
dicadors estadístics de referència per tal d’elaborar un in-
forme anual sobre la pobresa al nostre país.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre les ampliacions 
de les al·legacions fetes pels ajuntaments 
de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i la 
Llagosta a l’estudi informatiu del projecte de 
duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre 
Montcada i Vic
Tram. 250-01277/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 66737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent donat suport a la proposta 
de variant ferroviària de la línia-R-3 amb el traçat de la 
R-8 al seu pas pels municipis de Montcada i Reixac, La 
Llagosta, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el procediment de l’Estudi informatiu del «Projecte 
de rodalies de Barcelona, línia R-3 tram Montcada-Vic», 
que contempla la duplicació de la via, els Ajuntament de 
La Llagosta, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda, han 
presentat diverses al·legacions, entre les que destaca un 
estudi que posa de relleu els importants límits i impactes 
que el traçat actual i la secció ampliada de la línia R-3 té 
sobre la permeabilitat urbana dels nuclis densament po-
blats dels municipis de La Llagosta i Santa Perpètua de 
la Mogoda, que actualment estan travessats per aquesta 
línia en superfície, amb les conseqüents situacions de pe-
rill per les persones i d’estrangulament de la vida urbana.

L’estudi fet per aquests Ajuntaments ha posat de relleu 
que la proximitat entre l’actual línia R-3 –de un sol car-
ril– i la línia R-8 del tram Castellbisbal-Papiol-Mollet 
així com en el nou nus ferroviari a Mollet, ja adequat 
per a ample ibèrica i ampli internacional, fa possible i 
recomanable el plantejar un bypass o interconnexió en-
tre ambdues línies en la zona de l’equipament supramu-
nicipal previst a l’antic polvorí, terreny actualment erm 
al terme limítrof de Moncada i Reixac. Aquesta variant 
d’interconnexió, permetria situar una estació més acces-
sible tant per major proximitat al nucli urbà de Ripollet 
com per situar-se en una posició més centrada en relació 
als nuclis urbans de Santa Perpètua de Mogoda i La Lla-
gost, el que, a més, permetria refer els barris actualment 
partits per l’actual traçat.

Amb aquesta proposta, el sistema ferroviari del Vallès 
tindria un nou corredor per a millor l’accessibilitat de la 
segona àrea més poblada de Catalunya, la segona corona 
metropolitana i permetria racionalitzar les vies en el nu-
cli urbà de Montcada i Reixac i disposar d’una nova es-
tació a Ripollet, alhora que es resoldria d’una forma fàcil 

i poc costosa una de les propostes estratègiques del Pla 
d’Infraestructures de Catalunya, com és la de permetre la 
connexió i bypass entre el corredor ferroviari del interior 
i el de Vic-Ripoll-Puigcerdà, recuperant la connexió per-
duda fa més de vint anys.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern a: 

Donar suport tècnic i polític i fer les gestions necessàries 
davant el Ministeri de Fomento per tal que s’atenguin les 
ampliacions de les al·legacions realitzades pels Ajunta-
ments de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i La Lla-
gosta, a l’Estudi informatiu del Projecte de rodalies de 
Barcelona, línia R3, tram Montcada-Vic, Duplicació de 
Via, en especial la relativa a incorporar al projecte exe-
cutiu definitiu la proposta d’enllaçar, en els terrenys del 
antic «Polvorí del Exèrcit» al terme municipal de Mont-
cada i Reixac la línia R-3, desdoblada, amb la línia R-8 
Castellbisbal-Papiol-Mollet, per assegurar l’allunyament 
dels entorns residencials, l’eliminació de barres territo-
rials urbanes i la previsió de noves estacions a Ripollet i 
Santa Perpètua de Mogoda, procurant alliberar els barris 
de Reixac, de La Llagosta i la ciutat jardí de la Florida a 
Santa Perpètua de Mogoda.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Boada Masoliver, 
Salvador Milà Solsona, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
supressió de subvencions per a programes 
de prevenció de la reincidència
Tram. 250-01278/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La darrera retallada anunciada pel Govern, posa fi a les 
subvencions per a programes de prevenció de la reinci-
dència, que la redueixen en un 12%.

Tal i com han anunciat les 94 entitats que composen la 
Taula de Participació Social i la Comissió d’Àmbit Peni-
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tenciari d’ECAS, si es fan efectives les darreres retalla-
des anunciades pel Departament de Justícia, aquest any 
desapareixeran tots els programes de rehabilitació i re-
inserció en l’àmbit penitenciari que portaven a terme les 
entitats socials. Les entitats col·laboradores no rebran cap 
subvenció per a la continuïtat dels programes que es de-
senvolupen per afavorir els processos de inserció i tracta-
ment de persones privades de llibertat, la qual cosa vul-
nera la finalitat de rehabilitació que vertebra el sistema 
–recollit a la Constitució–i suposa el retorn a un model 
assistencialista.

Així mateix, aquestes entitats han alertat dels riscos que 
comporta destruir el teixit de suport a les persones ge-
nerat al llarg dels darrers 30 anys. I consideren que ca-
len més mesures alternatives a la presó i més programes 
de reinserció i rehabilitació per tal de garantir la cohesió 
social.

Les mesures penals alternatives (MPA) tenen menys cost 
que la reclusió en centres penitenciaris –entre un terç i la 
meitat, segons diferents càlculs– i redueixen en un 12% 
la reincidència (actualment del 40%), tal i com recorden 
les entitats.

Entre els programes afectats per la retallada que ara apli-
ca el Govern s’hi compten els d’acollida residencial, aten-
ció socioeducativa i mediació intercultural. L’estalvi serà 
mínim en relació al pressupost de la conselleria, ja que la 
partida de suport a les entitats suposa menys d’un 0,3% 
del total (890M euros).

A tot això cal afegir que cada any surten de la presó 
2.300 persones per finalizació de condemna i els estudis 
situen la reincidència sense rehabilitació en un 50%, per 
la qual cosa, aplicant la reducció proposada pel Govern, 
més de 1.000 persones amb risc de reincidència no re-
bran tractament.

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 Genera-
litat a deixar sense efecte la supressió de subvencions en 
matèria de programes especialitzats per a la prevenció de 
la reincidència emmarcada en el tercer pla d’ajustament 
anunciat pel Govern.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Pere Aragonès i Garcia 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 mo·
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió de Justícia, 17.05.2012, DSPC-C 314

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 353-00238/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Pro-
curadors de Tribunals de Catalunya (tram. 353-00239/09)

Compareixença d’una representació del Consell dels Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00240/09)

Compareixença del president de la Sala Civil i Penal del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (tram. 353-
00241/09)

Compareixença d’una representació de Jutges per a la 
Democràcia (tram. 353-00242/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació Pro-
fessional de la Magistratura a Catalunya (tram. 353-
00243/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Amics de les Nacions Unides (tram. 353-00244/09)

Compareixença d’una representació de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya (tram. 353-00245/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació Cata-
lana de Juristes Demòcrates (tram. 353-00246/09)

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 (tram. 
353-00247/09)

Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, catedràtic 
de dret penal i advocat penalista (tram. 353-00248/09)

Compareixença de Mercedes García Arán, catedràtica 
de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 353-00249/09)

Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, catedràtic 
de dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (tram. 353-00250/09)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 05.06.2012 al 25.06.2012).

Finiment del termini: 26.06.2012; 09:30 h.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Con·
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.05.2012

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 
154 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
proposició de llei de modificació del Real Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals següent: 

Exposició de motius

L’any 1972 el govern franquista va aprovar una Llei que 
regulava la construcció, la conservació i explotació d’au-
topistes en règim de concessió, aquesta llei - encara en 
vigor - va establir una previsió de bonificació del 95% so-
bre la base imposable de la Contribució Urbana de les au-
topistes de peatge i aquells béns afectes a la seva explota-
ció. En aquell moment la contribució es tractava d’un un 
impost estatal.

El 1979 la contribució urbana passa a ser de titularitat mu-
nicipal, i el 1988 amb l’aprovació de la Llei d’Hisendes 
Locals, actualment Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març que aprova el Text Refós de la Llei Regulado-
ra d’Hisendes Locals, aquest impost passa a anomenar-se 
Impost sobre Béns Immobles. Aquesta llei especifica cla-
rament al seu article 9.2 que aquelles bonificacions fiscals 
que acordi l’estat i que afectin a tributs locals hauran de 
ser compensats. També quedava clar a la LHL que les au-
topistes de peatge eren considerades objecte de l’Impost 
sobre Béns Immobles. Malgrat que aquest fet semblava 
aclarir l’obligatorietat de pagar la totalitat de l’IBI a les 
empreses concessionàries la pròpia Llei va incorporar una 
Disposició Transitòria 2 que establia beneficis fiscals per a 
les concessionàries que n’haguessin gaudit fins aquell mo-
ment, conseqüència de tot plegat, que les empreses con-
cessionàries més antigues, que a més han anat prorrogant 
les seves concessions segueixen exemptes de l’IBI en un 
95%, i l’estat no compensa de cap de les maneres als mu-
nicipis afectats per les exempcions legalment previstes.

Segons les dades dels darrers els ajuntaments afectats 
han deixat d’ingressar uns 19 milions d’euros per aquest 
concepte

Tanmateix va haver-hi un període molt curt on aquest be-
nefici fiscal va decaure, en concret la Llei 51/2002, de 27 
de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, va elimi-
nar aquesta exempció, tot i que aquesta llei va decaure el 
10 de març de 2004.

Davant la manca de compensació per part de l’Estat 
d’aquesta bonificació del 95% a les empreses concessi-
onàries alguns ajuntaments, a través dels respectius or-
ganismes autònoms de gestió tributària van iniciar una 
acció legal per tal de reconèixer que aquesta exempció 
havia de ser compensada per l’estat. En un primer mo-
ment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va re-
conèixer el dret dels ajuntaments a ser compensats, però 
aquesta doctrina va ser revocada pel Tribunal Suprem a 
partir del mes d’agost de 2011 on deixava clar que aquells 
beneficis fiscals no havien de ser compensats als ajunta-
ments perquè eren beneficis reconeguts abans de l’entra-
da en vigor de la llei d’Hisendes Locals i per tant es man-
tenien sense necessitat de ser compensats.

Vista l’actual situació de descompensació dels ingressos 
municipals es fa necessari abordar de nou la situació i 
acabar amb el greuge comparatiu entre concessionàries 
d’autopistes atès que algunes paguen IBI i d’altres no, i 
també proporcionar nous ingressos a les migrades finan-
ces locals ja que queda clar que el finançament local no 
es troba entre les prioritats del govern espanyol.

Per tal de donar seguretat jurídica als diversos operadors 
s’insta la modificació de tota aquella normativa que pre-
veu les exempcions i els beneficis fiscals

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de modificació 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  
de les Hisendes Locals 

Article 1

Es modifica la Disposició Transitòria 3a apartat 1 del Re-
al Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
en el sentit d’afegir un nou paràgraf al final de l’apartat 1 
de la disposició amb el següent text: 

«Malgrat allò previst en el paràgraf anterior els beneficis 
fiscals obtinguts a l’empara de la Llei 8/1972, de 10 de 
maig, de construcció, conservació i explotació d’autopis-
tes en règim de concessió no seran d’aplicació en el cas 
de l’Impost sobre Béns Immobles»

Disposició derogatòria

Es deroga de manera expressa l’article 12.a) de la Llei 
8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i ex-
plotació d’autopistes en règim de concessió i tota aquella 
altre normativa que prevegui beneficis fiscals per aques-
tes instal·lacions excepte les bonificacions i exempcions 
previstes al Real Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març 
del TR de la llei reguladora de les hisendes locals.

Disposició Final

Aquesta llei entrarà en vigor des del moment de la seva 
aprovació. L’impost serà exigible en la totalitat del seu 
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import a partir de l’1 de gener de l’any posterior al de la 
seva aprovació. Pel que fa a l’any en curs de l’aprovació 
de la llei els ajuntaments podran reclamar la part propor-
cional de l’Impost pel que resti de l’any

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la pobresa
Tram. 300-00172/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67544 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 6 i 7 de juny de 2012.

– Sobre la situació de la pobresa a Catalunya

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00173/09

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 67581 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 6 i 7 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en la lluita per la in-
clusió social i l’eradicació de la pobresa?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la reinserció 
després de l’execució penal
Tram. 300-00174/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67585 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la rein-
serció després de l’execució penal i en especial a les polí-
tiques de justícia juvenil?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre els problemes 
dels sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00175/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67586 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern respecte els proble-
mes actuals del sector agrícola i ramader?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de·
rivada de la mala gestió de les caixes d’es·
talvis
Tram. 300-00176/09

Presentació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 67592 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juny 
de 2012.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
situació derivada de la mala gestió de les caixes d’estal-
vi catalanes i quines mesures pensa prendre al respecte?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la 
formació professional i les millores dels ci·
cles formatius de grau superior
Tram. 300-00177/09

Presentació
Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 67593 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 
7 de juny de 2012.

– Quins són els motius del capteniment del Govern amb 
relació a les taxes a Formació Professional i les millores 
dels cicles formatius de grau superior?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Pedro Chumillas Zurilla
Diputat del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolu·
pament de les infraestructures
Tram. 300-00178/09

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 67594 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 01.06.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 6 i 7 de juny de 2012.

– Quins són els propòsits del capteniment del Govern en 
el desenvolupament de les infraestructures?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 321)

En el BOPC 321 del 29 de maig de 2012, a la pàg. 75, es 
va publicar inadequadament la Resolució de la Presidèn-
cia 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 Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tanmateix, la seva 
renúncia (reg. 66022) es referia únicament a la condició 
de president del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

Per tant, la damunt dita resolució queda sense efecte.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 410/IX, 
de suport al poble de Colòmbia en la defen·
sa dels drets humans i del dret internacional 
humanitari
Tram. 290-00396/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 66040 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00396/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 410/IX, de 
suport al poble de Colòmbia en la defensa dels drets hu-
mans i del dret internacional humanitari.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 410/IX, de suport al poble de Colòmbia en la 
defensa dels drets humans i del dret internacional huma-
nitari (núm. tram. 290-00396/09), us informo, amb el do-

cument annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de maig de 2012

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

Annex

En compliment de la resolució esmentada aprovada per 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de 
Catalunya, us informo que el passat 11 d’abril el director 
general de Cooperació al Desenvolupament va adreçar 
un escrit al Sr. Gonzalo Robles, secretari general de Co-
operació Internacional del Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació, òrgan d’interlocució d’aquesta Direcció Ge-
neral, donant-hi trasllat del contingut d’aquesta resolució 
i sol·licitant les actuacions oportunes en el diàleg del Go-
vern d’Espanya amb el Govern de Colòmbia.

En aquests moments restem a l’espera de resposta.

Barcelona, 21 de maig de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 57/IX, 
sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 390-00057/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 66028 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00057/09

Sobre: Control compliment de la Moció 57/IX, sobre el 
futur de l’agricultura i la ramaderia

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 57/IX, sobre el futur de l’agricultura i 
la ramaderia (núm. de tram. 390-00057/09), us informo 
del següent: 

El procés de diàleg i propostes per determinar el posici-
onament de Catalunya s’ha realitzat durant 6 mesos, amb 
14 reunions dels 4 grups temàtics de treball, 2 reunions 
bilaterals tècniques, 2 reunions de la Comissió de segui-
ment per a l’elaboració de les conclusions provisionals 
i les definitives. Així mateix, s’han produït un total de 
7.000 consultes a través de la Plataforma eCatalunya que 
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va posar en marxa el Departament per afavorir la partici-
pació en el procés de debat.

Els arguments i propostes que conté aquest document 
consensuat entre tots els sectors agraris amb l’adminis-
tració catalana pretén ser, a més d’un vehicle per trans-
metre les demandes de Catalunya a les institucions eu-
ropees, un punt de partida per aconseguir sinèrgies amb 
altres comunitats de l’estat i el propi govern central amb 
l’objectiu de presentar davant la Comissió i el Parlament 
una contraproposta seriosa, viable i àmpliament consen-
suada a nivell estatal.

Aquest document va ser presentat per mi mateix davant 
el MAGRAMA amb data 12 de març de 2012.

El punts destacats del document final de posicionament 
de Catalunya davant la nova PAC i que donen resposta al 
compliment de la moció 57/IX són els següents: 

Pel que fa als ajuts directes les peticions catalanes són: 

1. es reclama la regionalització institucional que eviti 
l’establiment d’una «tarifa plana». Aquesta possibilitat 
passa per la modificació del redactat de l’article 20.1 de la 
proposta de Reglament de pagaments directes, de forma 
que deixi clara la possibilitat d’una doble regionalització.

2. L’opció de fer una regionalització institucional ha d’es-
tar basada en un estudi previ dels seus resultats i en el 
manteniment d’un sobre regional que garanteixi, com a 
mínim, el muntant total que s’està percebent actualment 
d’ajuts directes.

Pel que fa al nou model de pagaments directes: 

1. Proposar una modificació de la proposta de reglament 
en el sentit de què la «tarifa plana» no es pugui aplicar en 
aquells Estats membres o regions amb elevada diversifi-
cació productiva. En el cas de Catalunya no s’ha d’aplicar 
en cap cas «tarifa plana».

Pel que fa al pagament verd o greening (pagament verd 
per pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el me-
di ambient), el posicionament general és de flexibilitzar 
el greening o pagament verd. S’han de flexibilitzar i am-
pliar les mesures proposades, de tal manera que no im-
pliqui més despeses que puguin afectar a la competitivi-
tat de les explotacions agràries catalanes. En concret es 
demana: 

1. Que el greening o pagament verd sigui un complement 
al pagament bàsic, no un requisit

i que es disminueixi el percentatge actualment proposat 
del 30%.

2. Afegir més opcions en les mesures, de tal manera que 
cada Estat membre o regió pugui establir mesures de la 
capa verda en funció de les característiques de cada zona.

En l’àmbit del desenvolupament rural els requeriments 
catalans són: 

1. que la proposta de Reglament mantingui la possibilitat 
d’aplicar programes regionals, per tal que els països amb 
les competències regionalitzades en matèria d’agricultu-
ra i desenvolupament rural, com és el cas de l’Estat espa-
nyol, l’apliquin en la totalitat del seu territori.

2. Manteniment de l’existència de Programes de Desen-
volupament Rural propis de les Comunitats Autònomes.

Pel que fa al marc financer i concretament, en relació a 
la contribució del fons, es determina una taxa de cofi-
nançament mínima del 20%. La taxa de cofinançament 
màxima serà d’un 75% de la despesa pública elegible a 
les regions menys desenvolupades; un 85% de la despesa 
elegible a les regions ultraperifèriques i illes menors de 
l’Egeu i un 50% de la despesa publica elegible a la res-
ta de regions. És important que es mantinguin les taxes 
màximes i que Catalunya no hagi d’estar en cap cas per 
sota del 50%.

Les peticions del document de posicionament català es-
pecifiquen que: 

– Cal assegurar que Catalunya no estigui en cap cas per 
sota del 50% pel que fa a la taxa de cofinançament que 
preveu el Reglament en relació a la contribució del fons 
comunitari.

Pel que fa a les mesures de mercat, en el context actual 
calia l’establiment d’un «codi de bones pràctiques comer-
cials», que sigui voluntàriament assumit pels diferents 
agents de la cadena alimentària i que permetria millorar 
l’eficiència de la cadena alimentària en benefici de totes 
les parts.

En aquest sentit el passat mes de juliol es va signar el 
«Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la cade-
na alimentària de Catalunya».

Seguint en les línies de mesures de mercat, el DAAM 
reclama la prevalença de la PAC en relació a la norma-
tiva comunitària de la competència amb les següents de-
mandes: 

– Exigir l’activació de l’exempció del sector agrícola de 
la normativa europea de la competència i decidir prèvia-
ment en quines situacions i casos es vol aplicar aquesta 
exempció.

En l’àmbit de la concentració i organització agroalimen-
tària el posicionament català envers la PAC reclama el 
següent: 

1. La PAC ha d’afavorir la concentració de l’oferta des de 
la producció potenciant a les organitzacions de produc-
tors (OP) seguint l’actual model de les organitzacions de 
productors de fruites i hortalisses. També hauria d’afa-
vorir la concentració de cooperatives agràries i apostar 
per la implantació de contractes entre la producció i la 
transformació traslladant la proposta del sector làctic a 
la resta de sectors.

2. Aplicar sistemes de comercialització conjunta, tenint 
en compte la importància que té l’adaptació de la pro-
ducció a les necessitats de la demanda i la concentració 
de l’oferta. Caldria que els ajuts associats s’encabissin en 
la OCM única i no en el desenvolupament rural tal i com 
proposa la CE, sempre i quan es disposi de pressupost 
suficient.

3. Afavorir l’existència de les interprofessionals com a ei-
na de organització de tota la cadena i actuar en àmbits 
més enllà de la promoció, com ara la qualitat, la trans-
parència, i en definitiva l’adaptació de la producció a la 
demanda.
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El posicionament envers la PAC també reclama mesures 
de reciprocitat i la intensificació de les actuacions d’ins-
pecció i control en fronteres a través de les següents me-
sures: 

1. Exigir el «principi de reciprocitat» per a les importa-
cions provinents de Tercers Països per tal d’evitar pro-
blemes de seguretat alimentaria. Per tant, cal ser estric-
tes en les mesures sanitàries i fitosanitàries, i igualment 
en les condicions mediambientals, lluita contra el can-
vi climàtic, en que es produeixen aquests productes. Cal 
aconseguir que aquestes exigències es comportin com 
una preferència comunitària renovada i actualitzada en 
un comerç global.

2. Intensificar les actuacions d’inspecció i control en 
frontera dels productes procedents de països tercers per 
assegurar que entrin amb el compliment de les normes de 
seguretat alimentaria necessàries.

3. Cal realitzar les actuacions necessàries per posar en 
evidència i donar a conèixer als consumidors les diferèn-
cies entre les exigències de la normativa europea relacio-
nada amb la producció dels aliments i la normativa dels 
tercers països en aquest àmbit.

4. Cal ampliar l’exigència del Reglament de la UE núm. 
1169/2011, del Parlament Europeu, sobre l’etiquetatge en 
origen a tots els productes.

Pel que fa a les mesures de gestió de crisis les mesures 
reclamades són les següents: 

1. Mantenir els actuals mecanismes d’intervenció i gestió 
de mercats, complimentats amb instruments contra les 
pertorbacions del mercat i instruments específics de ges-
tió de l’oferta, que en conjunt han de constituir una xar-
xa de seguretat que protegeixi els agricultors contra l’ex-
cessiva volatilitat dels preus i permeti assolir el principal 
objectiu estratègic de la PAC: la Seguretat Alimentària.

2. Potenciar la destinació de produccions excedents cap 
a l’ajut alimentari dins i fora de la UE, la qual cosa com-
pleix una doble funció de servei social i de regulació del 
mercat.

3. Preveure, per finançar aquestes mesures, una dotació 
pressupostària suficient mitjançant la creació d’un fons 
de reserva, que formi part del pressupost de la política 
agrària i que permeti reaccionar de forma eficaç i àgil per 
solucionar els problemes derivats dels sectors en crisi. La 
proposta actual no és acceptable, ja que s’externalitzen 
els fons fora de la PAC, la seva dotació és clarament in-
suficient i la seva aplicació no és automàtica. Per tota la 
programació 2014-2020 i per a totes les crisis de mercats 
i sectors esta previst la dotació de 3.945M euros, quanti-
tat clarament insuficient que a més porta associada una 
dificultat greu de gestió.

Barcelona, 21 de maig de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Control del compliment de la Moció 61/IX, 
sobre les accions per a lluitar contra la po·
bresa
Tram. 390-00061/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 66267 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00061/09

Sobre: Control compliment de la Moció 61/IX, sobre les 
accions per a lluitar contra la pobresa

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

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 61/IX, sobre les accions per a lluitar 
contra la pobresa (núm. de tram. 390-00061/09), us in-
formo del següent: 

Per una banda s’han reunit representants de l’ICASS, 
la Direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries i l’Agència Catalana de Consum per 
definir estratègies d’actuació i plantejar les necessitats i 
objectius d’aquesta taula específica.

En aquestes reunions s’ha acordat comunicar la iniciati-
va del Govern a les entitats que formen part del grup de 
treball del Codi de Bones Pràctiques Comercials i convi-
dar-les a formar part d’aquest nou grup de treball. Pro-
perament es farà la primera reunió de constitució de la 
Taula que recollirà les diferents propostes que han servir 
de base per definir el pla de treball.

Pel que fa al manteniment de la distribució dels exce-
dents alimentaris s’ha aconseguit mantenir els ajuts a 
traves de la Política Agrícola Comuna (PAC) durant els 
propers exercicis. En aquest context, el Govern, a banda 
d’analitzar la situació a Catalunya, incidirà en el sentit 
que la Unió Europea continuï articulant aquest ajut en el 
marc de programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social.

Tanmateix, quan finalitzin els treballs d’elaboració del 
document de mesures contra la pobresa que està en fase 
final pel que fa al disseny d’indicadors, s’iniciarà l’estudi 
de la possible inclusió a la cartera de serveis socials del 
nou model de servei de distribució d’aliments.

D’altra banda, la convocatòria extraordinària de 5MEUR 
d’ajuts a entitats per al desenvolupament d’accions de 
lluita contra la pobresa (Ordre BSF/40/2012, de 29 de fe-
brer) està en fase final de resolució. En l’elaboració del 
contracte programa amb els ens locals, s’ha destinat la 
quantia de 5MEUR en concepte d’ajuts d’urgència soci-
al. Igualment cal destacar, l’organització, conjuntament 
amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de 
la Marató de la Pobresa que tindrà lloc el proper dia 27 
de maig amb l’objectiu de sensibilitzar la població dels 
efectes de la pobresa a Catalunya i de donar a conèixer la 
important tasca de les entitats en aquest àmbit.
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El Contracte Programa 2012 preveu el manteniment de 
totes les Oficines tècniques dels Plans Locals d’Inclusió 
Social. Igualment, el document de mesures contra la po-
bresa preveu la seva reformulació per a fer-los més efi-
cients.

Barcelona, 23 de maig de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 63/IX, 
sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 390-00063/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 66039 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00063/09

Sobre: Control compliment de la Moció 63/IX, sobre 
l’acció exterior de la Generalitat

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 63/IX, sobre l’acció exterior de la Generalitat 
(núm. de tram. 390-00063/09), us informo, amb el docu-
ment annex, facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de maig de 2012

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

Annex

En relació amb la Moció 63/IX del Parlament de Catalu-
nya, informo que el 27 de desembre de 2011 el Govern de 
la Generalitat va aprovar un Pla de reestructuració de les 
oficines d’acció exterior de la Generalitat, en compliment 
de la disposició addicional novena de la Llei 7/2001, de 
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Aquest Pla es 
troba en plena sintonia amb el text de la Moció de refe-
rència aprovada pel Parlament de Catalunya, atès que té 
per objectius: 

– Prioritzar com a objectiu de l’acció exterior del Govern 
la internacionalització de l’economia i l’empresa catala-
nes, tot afavorint els contactes entre empreses catalanes i 
estrangeres, cercant oportunitats de negoci per a les em-
preses catalanes i promovent la imatge de Catalunya com 
un país emprenedor.

– Maximitzar l’eficiència de les oficines d’acció exteri-
or de la Generalitat tot reduint les despeses de lloguer 
unificant i centralitzant espais, reduint les despeses en 
equipament informàtic i de comunicacions, centralitzant 

els serveis administratius de les oficines sectorials i aug-
mentant la col·laboració amb els organismes de l’Estat a 
l’exterior.

– Centrar l’acció exterior en àrees geogràfiques priorità-
ries per a la internacionalització de les empreses catala-
nes, tot enfortint la presència davant la Unió Europea, 
prioritzant els mercats de proximitat per a l’exportació 
catalana, obrint-se al mercat nord-americà i potenciant la 
promoció econòmica a l’Amèrica del Sud, l’Àsia i altres 
economies emergents com Rússia o el Brasil.

A banda, el mateix 27 de desembre de 2011, en la línia 
del mandat de la Moció de reestructuració de la presèn-
cia exterior de la Generalitat tot reforçant la xarxa exte-
rior d’ACC1Ó, el Govern va aprovar suprimir la Delega-
ció del Govern a l’Argentina i reforçar l’oficina a Buenos 
Aires de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (AC-
C1Ó) encomanant-li les funcions de coordinació i suport 
de les actuacions de la Generalitat a l’Argentina, l’Uru-
guai i altres països de l’Amèrica del Sud.

Quant al perfil dels delegats del Govern de la Generalitat 
a l’exterior, la renovació de les persones responsables de 
les delegacions a l’exterior s’ha fet tenint en compte crite-
ris de professionalitat, de coneixement de l’àrea geogràfi-
ca de destinació i de màxima eficiència en el compliment 
dels objectius de cada delegació, en particular la interna-
cionalització de l’economia catalana.

Per últim, informo que el cost que va suposar durant 
l’exercici 2011 el funcionament i el manteniment de 
les delegacions de la Generalitat a l’exterior és públic, 
d’acord amb l’execució pressupostària i la liquidació.

Senén Florensa i Palau
Secretari

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor·
mi sobre el pla de mesures per a estalviar 
1.500 milions d’euros preservant l’estat del 
benestar
Tram. 361-00001/09

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència, Subgrup Par-
lamentari Ciutadans (reg. 65406).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
22.05.2012.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la campanya «No 
vull pagar» als peatges
Tram. 354-00200/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so·
bre l’actuació de la Generalitat en l’extinció 
de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifa·
llet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012
Tram. 354-00213/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 66093).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so·
bre la reunió del president del Marroc amb 
grups salafistes el maig de 2012 i sobre la 
situació actual de les xarxes salafistes i les 
actuacions de control i vigilància que hi de·
dica el Departament
Tram. 354-00216/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Albert Rivera Díaz, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 66128).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen·
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre l’incendi de Rasquera, el 
Perelló i Tivenys
Tram. 354-00217/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 66353).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió del 
25.05.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les operacions realitzades en les tas·
ques de prevenció i extinció de l’incendi de 
Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys
Tram. 354-00218/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 66628).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali·
mentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre les mesures de pre·
venció d’incendis dutes a terme a la Ribe·
ra d’Ebre abans de l’incendi de Rasquera, el 
Perelló i Benifallet
Tram. 354-00219/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 66740).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió del 
25.05.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de Greenpeace davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informin so·
bre el pla Energia 3.0
Tram. 356-00358/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 25, 
tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de Greenpeace davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presentin l’in·
forme Energia 3.0
Tram. 356-00450/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 25, 
tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Sol·licitud de compareixença de la secretà·
ria d’Ocupació i Relacions Laborals davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el Pla de desenvolupament de 
polítiques actives 2012·2013
Tram. 356-00475/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 25, 
tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co·
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex·
pliqui els criteris, els objectius i les prioritats 
d’acció d’Ofideute i les polítiques de medi·
ació pública per a resoldre la situació dels 
afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00609/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença del secreta·
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre l’avaluació i el balanç de l’apli·
cació del VI Programa de medi ambient de 
la Unió Europea 2002·2011, en el marc de 
les competències en matèria mediambien·
tal de la Generalitat, i de la participació i les 
aportacions a la formulació del VII Programa 
de medi ambient de la Unió Europea 2012·
2020, en el tràmit de consulta pública i peti·
ció d’aportació de propostes a les autoritats 
nacionals i regionals europees
Tram. 356-00623/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença del secreta·
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
expliqui les aportacions fetes al procés de 
consulta pública de la Comissió Europea per 
a elaborar un pla per a preservar els recur·
sos hídrics i avaluar l’aplicació, els objectius 
assolits i les deficiències de la política d’ai·
gua a Europa
Tram. 356-00632/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença de Rafael Ro·
mero, president de la Cambra de Contractis·
tes d’Obres de Catalunya, davant la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat perquè exposi 
l’informe «La construcció catalana durant el 
2011. Perspectives per al 2012. Propostes»
Tram. 356-00637/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de la Fundació Maria Aurèlia Capmany 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso·
nes perquè informin sobre els projectes que 
desenvolupen amb relació a l’entorn laboral 
de les dones
Tram. 356-00642/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 61889).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 328).

Sol·licitud de compareixença del president 
d’Abertis davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la posi·
ció de l’empresa amb relació al sistema de 
peatges de les vies que explota
Tram. 356-00651/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president d’Abertis i d’Acesa, da·
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui la situació de les autopistes 
i dels peatges
Tram. 356-00652/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co·
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in·
formi sobre la sol·licitud d’explotació d’una 
nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00658/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi·
litat perquè informi sobre la sol·licitud d’ex·
plotació d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00659/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president d’Abertis, amb la Comis·
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la campanya «No vull pagar» als pe·
atges
Tram. 356-00668/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Coordinadora Gai·Lesbiana 
de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre la ne·
cessitat de presentar una llei contra l’homo·
fòbia
Tram. 356-00672/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64225).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Casal Lambda davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones perquè infor·
mi sobre la necessitat de presentar una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 356-00673/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64226).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones perquè infor·
mi sobre la necessitat de presentar una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 356-00674/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Pares i Mares de 
Gais i Lesbianes davant la Comissió d’Igual·
tat de les Persones perquè informi sobre la 
necessitat de presentar una llei contra l’ho·
mofòbia
Tram. 356-00675/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64228).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Policies Gais i 
Lesbianes davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la neces·
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00676/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64229).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’associació Creación Positiva 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso·
nes perquè informi sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00677/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64230).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Famílies Lesbi·
anes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la neces·
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00678/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64231).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Col·lectiu de Transsexuals de 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la neces·
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00679/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64232).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’associació Gais Positius da·
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la necessitat de pre·
sentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00680/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64233).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Front d’Alliberament Gai de Ca·
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00681/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64234).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Pride Barcelona davant la Co·
missió d’Igualtat de les Persones perquè in·
formi sobre la necessitat de presentar una 
llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00682/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64235).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Grup de Lesbianes Feministes 
de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre la ne·
cessitat de presentar una llei contra l’homo·
fòbia
Tram. 356-00683/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64236).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Grup Elles davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones perquè infor·
mi sobre la necessitat de presentar una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 356-00684/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Caterina Mieras i Barceló, juntament amb dos 
altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones (reg. 64237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 24.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Transports i Mobilitat davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex·
pliqui el projecte «Catalan Projects to the 
World: Programa d’internacionalització per 
a les empreses catalanes dels àmbits de ter·
ritori i sostenibilitat»
Tram. 356-00703/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66080).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Federació d’Associacions de 
Joves Empresaris i Emprenedors de Cata·
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu·
pació perquè informi sobre les activitats 
d’aquesta associació i la campanya «Ara jo·
ves empresaris»
Tram. 356-00708/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 66754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de Discapacitat Intel·lectual de Ca·
talunya (Dincat) davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè informi sobre la 
situació de les persones amb discapacitats 
amb relació al mercat de treball
Tram. 356-00712/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66771).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Catalana de Treball 
amb Suport davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre la situació 
de les persones amb discapacitats amb re·
lació al mercat de treball
Tram. 356-00713/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66771).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Agrupació Catalana d’Entitats 
per a la Inserció Laboral de Persones amb 
Malaltia Mental davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè informi sobre la si·
tuació de les persones amb discapacitats 
amb relació al mercat de treball
Tram. 356-00714/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66771).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Comitè Català de Represen·
tants de Persones amb Discapacitat davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la situació de les persones 
amb discapacitats amb relació al mercat de 
treball
Tram. 356-00715/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
66771).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 30.05.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Jus·
tícia amb la consellera de Justícia sobre el 
tancament dels centres educatius juvenils 
Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 355-00126/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Justícia (reg. 66794).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.05.2012.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de José Andrés Rozas amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan·
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00182/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Lluís Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti·
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00183/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Núria Mas, professo·
ra d’economia de l’Institut d’Estudis Supe·
riors de l’Empresa, amb relació a la Propo·
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00184/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Pedro Videla, professor 
d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors 
de l’Empresa, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text re·
fós de la Llei de finances públiques de Cata·
lunya, i de modificació de l’article 1 del De·
cret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00185/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Carles Ramió i Matas, 
professor del Departament de Ciències Po·
lítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi·
ca catalana
Tram. 353-00187/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de José Luis Martínez·Alon·
so Camps, professor de dret constitucional i 
ciències polítiques de la Universitat de Bar·
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi·
ca catalana
Tram. 353-00188/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).
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Compareixença d’Agustí Colom Cabau, pro·
fessor de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De·
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00189/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan·
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00192/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de mo·
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi·
ca catalana
Tram. 353-00193/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença d’una representació de Co·
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00194/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00195/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença d’una representació de Fo·
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti·
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00196/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).
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Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, 
catedràtic de dret administratiu de la Univer·
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo·
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00197/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Francisco Longo Martí·
nez, secretari general d’Esade, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar·
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00199/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Benito Arruñada, cate·
dràtic d’organització d’empreses de la Uni·
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro·
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro·
va el text refós de la Llei de finances públi·
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar·
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00200/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Guillem López Casasno·
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De·
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00201/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Vicente Ortún Rubio, de·
gà de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat Pompeu Fa·
bra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla·
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis·
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00202/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Ruth Carandell i Riera·
devall, directora de l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral, amb relació a la Propo·
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00204/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).
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Compareixença de Carlos Losada Mar·
rodán, professor del Departament de Políti·
ca d’Empresa d’Esade, amb relació a la Pro·
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro·
va el text refós de la Llei de finances públi·
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar·
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00205/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Joan Mauri i Majós, del 
Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mo·
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi·
ca catalana
Tram. 353-00211/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, pro·
fessor de dret administratiu de la Universi·
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo·
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00213/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Josep Maria Vallès, ca·
tedràtic de ciències polítiques i president 
d’Ivàlua, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis·
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu·
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text re·
fós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empre·
sa pública catalana
Tram. 353-00214/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi·
ca catalana
Tram. 353-00216/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Josep Lluís Martí, pro·
fessor del Departament de Dret de la Univer·
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà·
ries
Tram. 353-00292/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).
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Compareixença d’una representació dels 
sindicats Unió General de Treballadors i Co·
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00298/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença de Jordi Pacheco, politicò·
leg expert en participació ciutadana, amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu·
lars no referendàries
Tram. 353-00299/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença de Víctor Ferreres, pro·
fessor titular de dret constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re·
ferendàries
Tram. 353-00302/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença d’Hèctor López Bofill, pro·
fessor de dret constitucional de la Universi·
tat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà·
ries
Tram. 353-00309/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença d’Antoni Abat, professor de 
dret constitucional d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re·
ferendàries
Tram. 353-00311/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença de Josep Maria Castellà An·
dreu, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re·
ferendàries
Tram. 353-00312/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, di·
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00314/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, 
presidenta del Col·legi de Secretaris, Inter·
ventors i Tresorers d’Administració Local de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00316/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).
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Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, 
director dels Estudis de Dret i del Postgrau 
d’Administració electrònica de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projec·
te de llei de consultes populars no referen·
dàries
Tram. 353-00317/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, 
professor de sociologia de la Universitat Au·
tònoma de Barcelona, amb relació al Projec·
te de llei de consultes populars no referen·
dàries
Tram. 353-00318/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 30.05.2012 (DSPC-C 323).

Compareixença de representants de la Con·
federació de Cooperatives de Catalunya da·
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre els objectius i les perspec·
tives del cooperativisme en els propers anys
Tram. 357-00157/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Compareixença d’una representació del 
grup Tamaia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a presentar propostes 
arran de l’increment de dones mortes vícti·
mes de la violència masclista
Tram. 357-00264/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 30.05.2012 (DSPC-C 328).

Compareixença d’una representació de 
l’Associació El Safareig davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00265/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 30.05.2012 (DSPC-C 328).

Compareixença d’Àngels Guiteras, repre·
sentant del Grup de Treball de Promoció de 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, da·
vant la Comissió de Benestar, Família i Im·
migració per a presentar l’Informe de valora·
ció del desplegament de la Llei 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, 
a Catalunya
Tram. 357-00279/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 29.05.2012 
(DSPC-C 322).

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a explicar el segon 
estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, 
«L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el 
marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 357-00315/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 29.05.2012 
(DSPC-C 322).
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Compareixença de representants de la Fun·
dació Maria Aurèlia Capmany davant la Co·
missió d’Igualtat de les Persones per a infor·
mar sobre els projectes que desenvolupen 
amb relació a l’entorn laboral de les dones
Tram. 357-00384/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 9, 
tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 328).

Compareixença de representants de Green·
peace davant la Comissió d’Empresa i Ocu·
pació per a informar sobre el pla Energia 3.0
Tram. 357-00385/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 25, tin-
guda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Compareixença de representants de Green·
peace davant la Comissió d’Empresa i Ocu·
pació per a presentar l’informe Energia 3.0
Tram. 357-00386/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 25, tin-
guda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

Compareixença de la secretària d’Ocupa·
ció i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el Pla de desenvolupament de polítiques ac·
tives 2012·2013
Tram. 357-00387/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 25, tin-
guda el 30.05.2012 (DSPC-C 325).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 34

Convocada per al dia 6 de juny de 2012

Presidència del Parlament

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

Ple del Parlament

6 de juny de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 6 de juny, a les 10.00 h).

2. Sol·licitud de compareixença del president de la Gene-
ralitat davant el Ple perquè informi sobre el pla de mesu-
res per a estalviar 1.500 milions d’euros preservant l’es-
tat del benestar. Tram. 361-00001/09. Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència i 
Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

3. Declaració del Parlament de Catalunya contra l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Tram. 401-00033/09. 
Grups parlamentaris. Substanciació.

4. Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisi-
onal de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de 
cant durant l’any 2011. Tram. 200-00017/09. Ple del Par-
lament. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat amb text alternatiu. (Publicació de les esmenes 
amb text alternatiu: BOPC 223, 12).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat. 
Tram. 202-00072/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 196, 36).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat. 
Tram. 202-00074/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència. Debat de totalitat i votació 
de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 207, 14).

7. Procediment relatiu al Compte general de la Generali-
tat corresponent al 2009. Tram. 257-00002/09. Comissió 
de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (Dictamen: BOPC 315, 62). (Aquest 
punt es debatrà el 6 de juny, a les 16.00 h).
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8. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’inici de la IX legislatura i el 31 
de desembre de 2011. Tram. 264-00001/09. Comissió de 
Peticions. Presentació de la memòria.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de la 
mala gestió de les caixes d’estalvis. Tram. 300-00176/09. 
Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la pobre-
sa. Tram. 300-00172/09. Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa. Tram. 300-00173/09. 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la reinserció després de 
l’execució penal. Tram. 300-00174/09. Grup Parlamenta-
ri Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació 
professional i les millores dels cicles formatius de grau 
superior. Tram. 300-00177/09. Pedro Chumillas Zurilla, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sec-
tors de l’agricultura i la ramaderia. Tram. 300-00175/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament de 
les infraestructures. Tram. 300-00178/09. Santi Rodrí-
guez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la previsió d’actuació en matèria d’incendis. Tram. 302-
00147/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur del model sanitari. Tram. 302-00148/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 302-
00149/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el nou pla de mesures. Tram. 302-00150/09. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques contra l’atur. Tram. 302-00151/09. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures de transport. Tram. 302-00152/09. 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència. Debat i votació.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del subministrament de quatre 
vehicles de gamma mitjana a títol d’arren·
dament financer sense opció de compra pel 
Parlament de Catalunya
Tram. 620-00001/09

Anunci

Secretaria General

Anunci de licitació pública per a la contractació del sub-
ministrament de quatre vehicles de gamma mitjana a tí-
tol d’arrendament financer sense opció de compra per al 
Parlament de Catalunya (exp. 620-00001/09).

Mitjançant aquest Anunci es fa pública la Resolució de 
la Mesa del Parlament de Catalunya del 22 de maig de 
2012, per la qual s’acorda convocar la licitació pública 
per a la contractació del subministrament de quatre ve-
hicles de gamma mitjana a títol d’arrendament financer 
sense opció de compra per al Parlament de Catalunya 
(exp. 620-00001/09).

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació del subministra-
ment de quatre vehicles de gamma mitjana a títol d’arren-
dament financer sense opció de compra per al Parlament 
de Catalunya (exp. 620-00001/09).

b) Termini d’execució: quaranta-vuit mesos prorrogables 
fins a dotze mesos més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost base de licitació: 139.200 euros (IVA no 
inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 170.520 euros (IVA no  
inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació.

6. Requisits específics del contractista

Els establerts per la clàusula 18 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.



4 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 326

4.90.15. INFORMACIó 73

7. Criteris de valoració

Criteris quantificables automàticament

a) Pel preu de l’arrendament mensual: de 0 a 68 punts.

b) Pel preu per quilòmetres no recorreguts (abonament): 
de 0 a 5 punts.

c) Pel preu per quilòmetre en excés: de 0 a 5 punts.

d) Pel percentatge de compensació per un eventual desis-
timent en els darrers dotze mesos del contracte: de 0 a 
10 punts.

Criteris no quantificables automàticament

e) Xarxa de concessionaris i tallers: de 0 a 2 punts.

f) Per les millores en l’equipament: de 0 a 10 punts.

f.1) Seients davanters elèctrics amb memòria de posició: 
1 punt.

f.2) Seient posterior amb plegatge asimètric i sistema de 
bloqueig: 1 punt.

f.3) Retrovisors exteriors elèctrics, calefactats i del color 
de la carrosseria amb posició pàrquing: 1 punt.

f.4) Encesa automàtica de llums: 1 punt.

f.5) Sensor de pluja: 1 punt.

f.6) Altres millores: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 7063045.

e) Fax: 93 3046539.

f) Adreça electrònica: masala@parlament.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 4 de 
juny de 2012.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9.00 a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: dins el termini de quinze di-
es naturals a partir de l’endemà de la data de publicació 
d’aquest Anunci.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 19 i següents del plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secreta-
ria General.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: matins, de 9.00 a 14.00 h, i tardes, de 
16.00 a 18.30 h.

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 26 de 
juny de 2012 a les 12.00 h del migdia, a l’adreça indicada 
en el punt 8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adju-
dicatària.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.05.2012

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en sessió tinguda el 22 de maig 
de 2012, d’acord amb el que preveu la clàusula 17 del plec 
de clàusules administratives que determina la composi-
ció de la mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents: 

President: Lluís Corominas i Díaz, vicepresident primer 
o en substitució Pere Calbó i Roca, secretari primer.

Vocals: 

– Ferran Domínguez i García, lletrat del Parlament o en 
substitució Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament.

– David Pol i Torrella, oïdor de comptes o en substitució 
Maria Guiu i Sallent, Interventora adjunta d’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria.

– Maria Beascoa i Amat, cap de l’Àrea de Planificació i 
Gestió d’Infraestructures del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat o en substitució Christian 
Puig i García, arquitecte i gestor ambiental del Parlament.

– Pascual del Puerto Galindo, cap de l’Àrea del Parc Mòbil 
o en substitució Lluïsa Gaya i Jorba, funcionària del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Secretària: Maria A. Sala i Ros, o en substitució, Yasmi-
na Garcia i Durà, ambdues funcionàries del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre el finançament de les entitats que lluiten contra el VIH i la sida
	Tram. 250-01204/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de les persones en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01209/09
	Tramesa a la Comissió
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	Tram. 250-01210/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
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	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits per als treballadors autònoms i els emprenedors
	Tram. 250-01222/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència i el vandalisme en els actes multitudinaris
	Tram. 250-01223/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes
	Tram. 250-01224/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic
	Tram. 250-01226/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial d’Igualada amb el de Manresa
	Tram. 250-01227/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus
	Tram. 250-01230/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa
	Tram. 250-01236/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus
	Tram. 250-01237/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les detencions de càrrecs públics kurds a Turquia
	Tram. 250-01239/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 250-01240/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la revisió del Pla d’equipaments culturals 2012-2020
	Tram. 250-01241/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el nomenament de nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 250-01242/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Els Til·lers
	Tram. 250-01243/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-01245/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat de les persones amb discapacitat visual als sistemes d’informació dels centres de salut
	Tram. 250-01247/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament d’una escola al nucli de Fenals, a Lloret de Mar, el curs 2012-2013
	Tram. 250-01248/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels orientadors i promotors laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 250-01250/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de les guàrdies nocturnes al Cos d’Agents Rurals entre el 15 de juny i el 15 de setembre
	Tram. 250-01251/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la travessia urbana de la carretera C-35 a Sant Celoni
	Tram. 250-01252/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb les rotondes de la sortida 11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de Ponent
	Tram. 250-01253/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de treball del centre educatiu de justícia juvenil Montilivi, de Girona
	Tram. 250-01254/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de treball del centre educatiu de justícia juvenil i de la unitat terapèutica d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01255/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels programes de reinserció i rehabilitació
	Tram. 250-01256/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’objectivació de les causes dels acomiadaments i el garantiment de l’activitat i els llocs de treball de Rotocayfo
	Tram. 250-01257/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, el garantiment dels drets dels treballadors i la recuperació de les competències de la Generalitat en l’àmbit lab
	Tram. 250-01258/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Castelldefels
	Tram. 250-01259/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport al projecte de fabricació del submarí Ictineu 3
	Tram. 250-01260/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la publicitat de la gestió dels serveis sanitaris públics i de la relació amb els organismes dependents del Servei Català de la Salut
	Tram. 250-01261/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera de l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa
	Tram. 250-01262/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma pels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01263/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la retirada de la web del Departament d’Interior destinada a identificar presumptes membres de grups violents i la presentació d’un informe per a dictaminar-ne la legalitat
	Tram. 250-01264/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la responsabilitat del Govern pels problemes causats a entitats esportives per la modificació de la taxa que regula els serveis dels Mossos d’Esquadra en competicions esportives
	Tram. 250-01265/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una investigació per la detenció de dos sindicalistes de SEAT pels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01266/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig del desplegament policial a Barcelona amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu i sobre la defensa de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
	Tram. 250-01267/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una investigació per la intervenció policial davant les protestes per un desnonament a Salt el 23 d’abril de 2012
	Tram. 250-01268/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduriment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica
	Tram. 250-01269/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació de Lloret de Mar amb un nou centre escolar de primària per al curs 2012-2013
	Tram. 250-01270/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la definició dels aspectes jurídics i tècnics per a l’aplicació del model d’institut escola i sobre la implantació d’aquest model al barri de Gavà Mar
	Tram. 250-01271/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
	Tram. 250-01272/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Institut Assistència Sanitària, de Girona, i sobre la presentació del pla de cooperació territorial entre aquest centre sanitari i l’Institut Català de la Salut
	Tram. 250-01273/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la sortida ferroviària de mercaderies en ample europeu del port de Tarragona i la reobertura de la línia de tren entre Reus i Roda de Barà
	Tram. 250-01274/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ús de les instal·lacions esportives de la Ciutat de Repòs i Vacances, de Tarragona
	Tram. 250-01275/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social
	Tram. 250-01276/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les ampliacions de les al·legacions fetes pels ajuntaments de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i la Llagosta a l’estudi informatiu del projecte de duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre Montcada i Vic
	Tram. 250-01277/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la supressió de subvencions per a programes de prevenció de la reincidència
	Tram. 250-01278/09
	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 d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00010/09
	Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials

	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
	Tram. 270-00015/09
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la pobresa
	Tram. 300-00172/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
	Tram. 300-00173/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la reinserció després de l’execució penal
	Tram. 300-00174/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia
	Tram. 300-00175/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’estalvis
	Tram. 300-00176/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació professional i les millores dels cicles formatius de grau superior
	Tram. 300-00177/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament de les infraestructures
	Tram. 300-00178/09
	Presentació
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	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
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	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 410/IX, de suport al poble de Colòmbia en la defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari
	Tram. 290-00396/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 57/IX, sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia
	Tram. 390-00057/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 61/IX, sobre les accions per a lluitar contra la pobresa
	Tram. 390-00061/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 63/IX, sobre l’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 390-00063/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.52.	Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el pla de mesures per a estalviar 1.500 milions d’euros preservant l’estat del benestar
	Tram. 361-00001/09
	Sol·licitud



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
	Tram. 354-00200/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Generalitat en l’extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012
	Tram. 354-00213/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la reunió del president del Marroc amb grups salafistes el maig de 2012 i sobre la situació actual de les xarxes salafistes i les actuacions de control i vigilàn
	Tram. 354-00216/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l’incendi de Rasquera, el Perelló i Tivenys
	Tram. 354-00217/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les operacions realitzades en les tasques de prevenció i extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys
	Tram. 354-00218/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les mesures de prevenció d’incendis dutes a terme a la Ribera d
	Tram. 354-00219/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de representants de Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre el pla Energia 3.0
	Tram. 356-00358/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presentin l’informe Energia 3.0
	Tram. 356-00450/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el Pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013
	Tram. 356-00475/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats del Pla de xoc de l’habitatge
	Tram. 356-00608/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la
	Tram. 356-00609/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’avaluació i el balanç de l’aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Europea 2002-2011, en el ma
	Tram. 356-00623/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les aportacions fetes al procés de consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un pla per a preservar e
	Tram. 356-00632/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè exposi l’informe «La construcció catalana durant el 2011. Perspectives per al 2012. Propos
	Tram. 356-00637/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informin sobre els projectes que desenvolupen amb relació a l’entorn laboral de les dones
	Tram. 356-00642/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president d’Abertis davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la posició de l’empresa amb relació al sistema de peatges de les vies que explota
	Tram. 356-00651/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de les autopistes i dels peatges
	Tram. 356-00652/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
	Tram. 356-00658/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
	Tram. 356-00659/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
	Tram. 356-00668/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00672/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00673/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00674/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00675/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Policies Gais i Lesbianes davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00676/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Creación Positiva davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00677/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00678/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00679/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Gais Positius davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00680/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Front d’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00681/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pride Barcelona davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00682/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Lesbianes Feministes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00683/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup Elles davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
	Tram. 356-00684/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Transports i Mobilitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui el projecte «Catalan Projects to the World: Programa d’internacionalització per a les empreses catalanes dels àmbits de ter
	Tram. 356-00703/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les activitats d’aquesta associació i la campanya «Ara joves empres
	Tram. 356-00708/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitats amb relació al mercat de treball
	Tram. 356-00712/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Treball amb Suport davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitats amb relació al mercat de treball
	Tram. 356-00713/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitats amb re
	Tram. 356-00714/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitats amb relació al mercat de treball
	Tram. 356-00715/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre el tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 355-00126/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de José Andrés Rozas amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret le
	Tram. 353-00182/09
	Decaïment


	Compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de f
	Tram. 353-00183/09
	Decaïment


	Compareixença de Núria Mas, professora d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 353-00184/09
	Decaïment


	Compareixença de Pedro Videla, professor d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públ
	Tram. 353-00185/09
	Decaïment


	Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text ref
	Tram. 353-00187/09
	Substanciació


	Compareixença de José Luis Martínez-Alonso Camps, professor de dret constitucional i ciències polítiques de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el t
	Tram. 353-00188/09
	Substanciació


	Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 353-00189/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 353-00192/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalun
	Tram. 353-00193/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00194/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00195/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificaci
	Tram. 353-00196/09
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finan
	Tram. 353-00197/09
	Substanciació


	Compareixença de Francisco Longo Martínez, secretari general d’Esade, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modif
	Tram. 353-00199/09
	Substanciació


	Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances p
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