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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 645/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la gestió integral de les polítiques d’inclusió social i in-
serció laboral
Tram. 250-00841/09
Adopció p. 17

Resolució 646/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament dels mecanismes de coordinació dels 
agents que intervenen en la gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-00842/09
Adopció p. 17

Resolució 647/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00843/09
Adopció p. 17

Resolució 648/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port 
de Barcelona per a assolir una oferta de formació professio-
nal vinculada al sector nàutic i reduir la desocupació juvenil 
del barri de la Barceloneta
Tram. 250-01050/09
Adopció p. 18

Resolució 649/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els recursos dels pressupostos generals de l’Estat desti-
nats a l’autoocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09
Adopció p. 18

Resolució 650/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre 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
Adopció p. 18

Resolució 651/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00959/09
Adopció p. 19

Resolució 652/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres d’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i la inclusió del pressupost d’execució 
entre els pressupostos de la Generalitat per al 2013 i per al 
2014
Tram. 250-00975/09
Adopció p. 19

Resolució 653/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el finançament de les places de llar d’infants de Serinyà
Tram. 250-00980/09
Adopció p. 20

Resolució 654/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el finançament de les places de llar d’infants de Por-
queres
Tram. 250-00981/09
Adopció p. 20

Resolució 655/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la beca de menjador escolar als infants 
que la reben des del principi del curs 2011-2012
Tram. 250-01017/09
Adopció p. 20

Resolució 656/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les beques d’escolarització i de menjador per a les llars 
d’infants i les de menjador per als alumnes d’ensenyaments 
universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09
Adopció p. 21

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la identificació electrònica i els serveis de con-
fiança per a les transaccions electròniques en el mercat in-
terior
Tram. 295-00199/09
Coneixement de la proposta p. 21

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 construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Rebuig p. 21
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la 
construcció del nou institut escola
Tram. 250-00971/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01019/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01020/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
Tram. 250-01021/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09
Rebuig p. 22

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 modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, 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, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 202-00025/09
Propostes de Compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 22
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 31
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 39
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 42

Proposició de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00081/09
Esmenes a la totalitat p. 42

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00082/09
Esmenes a la totalitat p. 42

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00083/09
Esmenes a la totalitat p. 43

Proposició de llei de mesures tributàries equitatives 
per la sostenibilitat dels serveis públics fonamentals
Tram. 202-00084/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 44

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00088/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei de creació d’un gravamen propi 
sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00091/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00092/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei de supressió dels peatges a les 
autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei sobre la supressió de la taxa so-
bre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació
Tram. 202-00094/09
Presentació p. 45

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00095/09
Presentació p. 46

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

Procediment per a elegir dos membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08
Propostes de candidats p. 48

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01066/09
Rectificació del text presentat p. 49

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-01083/09
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la remodelació de la 
carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la reparació de les de-
ficiències de la via d’accés a l’autopista AP-7 des de Sant 
Sadurní d’Anoia i la remodelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la petició al Govern 
de l’Estat de l’execució del projecte ferroviari «Tercer fil» de 
Tarragona
Tram. 250-01125/09
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
projectades per a completar el camí de ronda de Lloret de 
Mar
Tram. 250-01138/09
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
Tram. 250-01139/09
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre el compliment dels cri-
teris marcats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb relació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la revocació de l’ator-
gament a Dipòsits Controlats de Catalunya, SL, de l’autorit-
zació ambiental per a instal·lar un dipòsit controlat de resi-
dus no perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09
Esmenes presentades p. 52
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Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la recepció parcial de 
l’obra i la posada en funcionament de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Quart
Tram. 250-01163/09
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no 
convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de 
les vacants
Tram. 250-01164/09
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’una 
reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre i la definició del cabal ambiental del tram 
final de l’Ebre
Tram. 250-01167/09
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ajuts per a la rehabilitació dels habitatges del centre his-
tòric de Lleida
Tram. 250-01169/09
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continu-
ïtat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comu-
nitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
Tram. 250-01170/09
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de l’estació depuradora d’aigües residuals de Menàr-
guens-Térmens i el garantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la conservació del Mas 
Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Berga i Manresa
Tram. 250-01174/09
Esmenes presentades p. 55

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
Esmenes presentades p. 56

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
Esmenes presentades p. 56

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
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i 
atenció de zones d’actuació preferent
Tram. 250-01199/09
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre les situacions d’emer-
gència social i la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01205/09
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expe-
dients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclu-
sió social en la transició de l’escola al treball
Tram. 250-01208/09
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la protecció de les per-
sones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01210/09
Esmenes presentades p. 59

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
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre l’impuls del treball co-
munitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre la protecció de les fa-
mílies
Tram. 250-01213/09
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
Tram. 250-01214/09
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell 
General del Poder Judicial
Tram. 250-01215/09
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09
Esmenes presentades p. 62

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
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre la prevenció de la vio-
lència i el vandalisme en els actes multitudinaris
Tram. 250-01223/09
Esmenes presentades p. 62

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
Esmenes presentades p. 63

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
Esmenes presentades p. 64

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
Esmenes presentades p. 65

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
Esmenes presentades p. 66
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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
Esmenes presentades p. 66

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
Esmenes presentades p. 67

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
Esmenes presentades p. 68

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
Esmenes presentades p. 68

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
Esmenes presentades p. 69

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de 
Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01234/09
Esmenes presentades p. 70

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
Esmenes presentades p. 71

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
Esmenes presentades p. 71

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
Esmenes presentades p. 72

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
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla 
d’equipaments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09
Esmenes presentades p. 74

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
Esmenes presentades p. 74

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Nova, a Cervelló, i la instal·lació d’un mòdul provisional 
per a P3 per a l’inici del curs 2012-2013
Tram. 250-01279/09
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre l’abocador del coll 
Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei de creació d’un impost a les grans fortunes
Tram. 250-01281/09
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució de rebuig a la retallada pres-
supostària i al copagament en la sanitat pública aprovats pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a posar fi als privilegis de les confes-
sions religioses
Tram. 250-01283/09
Tramesa a la Comissió p. 75
Termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge de l’autopista Pau Casals als 
usuaris residents al Garraf
Tram. 250-01284/09
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la proposta d’agru-
pació dels partits judicials de Santa Coloma de Gramenet 
i Badalona
Tram. 250-01285/09
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-01286/09
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre l’aprovació del projec-
te i la construcció del nou edifici de l’Escola Guerau de Pe-
guera, de Torrelles de Foix
Tram. 250-01287/09
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès, en 
escola superior d’arts i de disseny
Tram. 250-01288/09
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port econòmic a l’Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vila-
franca del Penedès, i la potenciació de l’oferta formativa
Tram. 250-01289/09
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el finançament del 
transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre de reconeixement de 
l’estelada com a bandera històrica catalana
Tram. 250-01292/09
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre els serveis de trans-
port públic entre el Baix Llobregat nord, Martorell i Barce-
lona
Tram. 250-01293/09
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

SUMARI 5

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions del Parlament amb relació a les obres de cons-
trucció de l’edifici nou de l’Escola Lola Anglada, de Bada-
lona
Tram. 250-01294/09
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Abrera i Barcelona
Tram. 250-01295/09
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la proposta de cabal 
ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01296/09
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
nova passera sobre el Fluvià al sector de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la recuperació de dos 
dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
Tram. 250-01298/09
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre les sentències del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya relatives a la reintro-
ducció del castellà com a llengua vehicular a l’escola
Tram. 250-01299/09
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
pujada voluntària al Centre Penitenciari de Ponent i l’exten-
sió d’aquest sistema als altres centres penitenciaris
Tram. 250-01300/09
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
director de bombers
Tram. 250-01301/09
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució de rebuig de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la qua-
lificació del català com a llengua preferent de l’Ajuntament 
de Barcelona
Tram. 250-01302/09
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació per a persones amb discapacitat
Tram. 250-01303/09
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre el manteniment de Co-
lòmbia com a país prioritari en matèria de cooperació
Tram. 250-01304/09
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució de suport a la participació de 
les seleccions esportives catalanes en totes les competici-
ons esportives internacionals
Tram. 250-01305/09
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el manteniment i millo-
rament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la creació d’oficines 
d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 250-01308/09
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la connexió amb trans-
port públic entre Capellades i l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat d’aquest municipi
Tram. 250-01309/09
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01310/09
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-01311/09
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la creació d’un institut 
de secundària de dues línies a la Vall d’en Bas
Tram. 250-01313/09
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria al consultori mèdic d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la retirada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl, la in-
versió en el manteniment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la derogació de les 
mesures d’implantació de noves taxes en la formació pro-
fessional per al curs 2012-2013
Tram. 250-01316/09
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
segona fase i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-01317/09
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de remodelació i ampliació de l’Escola de Gironella
Tram. 250-01318/09
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament a les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 250-01319/09
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als conductors que es neguen a pagar els peatges
Tram. 250-01320/09
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució d’adhesió a la Declaració 
universal sobre els arxius
Tram. 250-01322/09
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució de suport a la Ruta Pacífica 
de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la coordinació del ser-
vei d’autobusos entre els municipis del Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’increment de passos 
de fauna a la carretera C-25 entre Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució d’adhesió a la campanya «No 
amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Con-
grés Mundial de Telefonia Mòbil d’un espai de reflexió sobre 
la responsabilitat de les empreses en l’explotació de recur-
sos naturals a la República Democràtica del Congo per a 
l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de protecció de persones i béns de l’àrea regional de re-
cursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-01329/09
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la dinamització econò-
mica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
normativa de transport escolar i sobre l’increment dels re-
cursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’ampliació de perso-
nal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc 
cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
Tram. 250-01334/09
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre el control de l’exercici 
de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelo-
na amb els combois adequats
Tram. 250-01336/09
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre el cessament de l’acti-
vitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland 
Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
Tram. 250-01337/09
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva 
de competències en matèria de seguretat
Tram. 250-01338/09
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
Tram. 250-01340/09
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre les llars d’infants pú-
bliques
Tram. 250-01341/09
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversi-
ons i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la reobertura del cen-
tre d’urgències d’atenció primària del CAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01344/09
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació mensual del lot higiènic als interns del Centre Peni-
tenciari Ponent, de Lleida
Tram. 250-01345/09
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
Tram. 250-01346/09
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
variant est de Ripoll
Tram. 250-01347/09
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos de Renfe de millorar els combois de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01348/09
Presentació p. 89
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Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i Mangraners, 
de Lleida
Tram. 250-01349/09
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital comarcal a Tàrrega
Tram. 250-01350/09
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits 
tancats l’estiu del 2011 a l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova i sobre el restabliment de les urgències nocturnes i la 
dotació del servei d’ambulàncies a les comarques de Lleida
Tram. 250-01351/09
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
garantir la seguretat viària a l’accés de la carretera C-12 a 
l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-01352/09
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre la senyalització a la 
carretera C-15 de l’accés a l’autopista AP-7
Tram. 250-01353/09
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-01354/09
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-01355/09
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-01356/09
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre la declaració de la por-
talada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco
Tram. 250-01357/09
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09
Presentació p. 95

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les instal·lacions noves de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei 
de pediatria d’urgències al Prat de Llobregat
Tram. 250-01361/09
Presentació p. 97

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Sidamon
Tram. 250-01362/09
Presentació p. 97

Proposta de resolució sobre l’obertura del centre 
de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’habilitació pressu-
postària de les places del centre de dia del barri de Mangra-
ners, de Lleida, compromeses per conveni el 2011
Tram. 250-01364/09
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre el calendari per a la 
construcció de la seu dels departaments de la Generalitat al 
solar de l’antiga escola de magisteri de Lleida
Tram. 250-01365/09
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Almenar
Tram. 250-01366/09
Presentació p. 99

Proposta de resolució sobre les gestions perquè 
l’oficina de turisme del recinte de Fira de Barcelona a l’Hos-
pitalet de Llobregat ofereixi també informació sobre el muni-
cipi i el Baix Llobregat
Tram. 250-01367/09
Presentació p. 99

Proposta de resolució sobre la reedició del Pla co-
marcal de muntanya del Berguedà per al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09
Presentació p. 100

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01369/09
Presentació p. 100

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra
Tram. 250-01370/09
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-01371/09
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-01372/09
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre l’aprofitament i la dina-
mització del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01373/09
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la devolució del Cap 
de Medusa al Museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01374/09
Presentació p. 103

Proposta de resolució sobre la integració del perso-
nal de les oficines a l’exterior de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana en infraestructures estatals
Tram. 250-01375/09
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre la circulació de vehi-
cles agrícoles pels vorals de les autovies i els eixos que no 
disposen de cap via paral·lela de servei
Tram. 250-01376/09
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’accés a l’ermita de Santa Creu de Creixà a les carreteres 
B-224 i BV-2241
Tram. 250-01377/09
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’accés al nucli de Can Canals, de Piera, a les carreteres 
B-224 i BV-2241
Tram. 250-01378/09
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre l’homologació de la 
titulació d’enginyeria tècnica al grau d’enginyeria correspo-
nent
Tram. 250-01379/09
Presentació p. 106
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Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre la continuïtat de 
l’acord signat amb l’Ajuntament de Castelldefels perquè els 
veïns d’aquest municipi puguin seguir accedint i gaudint de 
descomptes al Canal Olímpic de Catalunya
Tram. 250-01381/09
Presentació p. 107

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de comercialització en el sector de la gran distri-
bució alimentària
Tram. 250-01382/09
Presentació p. 108

Proposta de resolució de rebuig a l’Avantprojecte 
de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies del 
Govern d’Aragó i sobre el garantiment del futur de la llengua 
catalana a la Franja de Ponent
Tram. 250-01383/09
Presentació p. 108

Proposta de resolució sobre la recuperació per al 
curs 2012-2013 del nombre de mestres del curs 2010-2011 a 
l’Escola Montmany, de Figaró-Montmany, i sobre el projecte 
d’ampliació del centre
Tram. 250-01384/09
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre la reclamació de l’in-
grés dels imports pendents de liquidar de l’impost sobre 
grans establiments comercials
Tram. 250-01385/09
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre la denominació de 
l’aragonès i el català a l’Aragó i sobre la definició d’acords 
amb el Govern d’Aragó en matèria de política lingüística
Tram. 250-01386/09
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre les directrius del Co-
mitè Econòmic i Social Europeu relatives al foment dels ob-
jectius socials en la contractació pública
Tram. 250-01387/09
Presentació p. 111

Proposta de resolució sobre l’obertura de les instal-
lacions dels musclaires del delta de l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09
Presentació p. 112

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 per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00016/09
Presentació p. 113

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relaci-
ons entre el sector públic sanitari i les empreses
Tram. 252-00009/09
Presentació p. 114

3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèn-
dum d’àmbit de Catalunya

 Propostes d’iniciativa popular

Proposta de consulta popular per via de referèn-
dum sobre la priorització de les polítiques de salut, educació 
i serveis socials i el garantiment d’aquests drets bàsics
Tram. 370-00001/09
Presentació: Comissió promotora p. 115
Termini de sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries p. 115

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les decisions del De-
partament d’Ensenyament i les condicions als centres d’en-
senyament
Tram. 300-00185/09
Presentació p. 116

Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la 
immersió lingüística a les escoles
Tram. 300-00186/09
Presentació p. 116

Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
en matèria de política educativa
Tram. 300-00187/09
Presentació p. 116

Interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus 
tòxics de l’embassament de Flix
Tram. 300-00188/09
Presentació p. 116

Interpel·lació al Govern sobre la política pública de 
cooperació
Tram. 300-00189/09
Presentació p. 117

Interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 
2012-2020
Tram. 300-00190/09
Presentació p. 117

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la 
Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la 
Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1085/2006 del 
Consell pel qual s’estableix un instrument d’ajuda preadhe-
sió (PIA)
Tram. 295-00200/09
Text presentat p. 117
Tramesa a la Comissió p. 119
Termini de formulació d’observacions p. 119

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè perí-
ode de sessions
Tram. 244-00009/09
Acord p. 119

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/09
Designació de la presidència p. 119
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 120
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 120
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 120
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 120
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 120
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 121
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 427/IX, so-
bre les modificacions legislatives per a l’equiparació fiscal 
de les persones acollides
Tram. 290-00409/09
Sol·licitud de pròrroga p. 121
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 121

Control del compliment de la Resolució 428/IX, so-
bre la col·laboració amb la Fundació Emma per a aconseguir 
el finançament necessari per a prestar els serveis
Tram. 290-00410/09
Sol·licitud de pròrroga p. 121
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 121

Control del compliment de la Resolució 429/IX, so-
bre el compliment de la Llei 14/2010, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris 
de visites per als infants tutelats a l’Espai de Visites per als 
Infants i Adolescents de Barcelona
Tram. 290-00411/09
Sol·licitud de pròrroga p. 122
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 122

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 66/IX, sobre la 
planificació i el finançament de les llars d’infants
Tram. 390-00066/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 122

Control del compliment de la Moció 67/IX, sobre la 
situació financera dels ens locals
Tram. 390-00067/09
Sol·licitud de pròrroga p. 123
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 123

Control del compliment de la Moció 71/IX, sobre la 
situació de les finances municipals
Tram. 390-00071/09
Sol·licitud de pròrroga p. 123
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 123

Control del compliment de la Moció 74/IX, sobre la 
protecció de les famílies amb menys recursos
Tram. 390-00074/09
Sol·licitud de pròrroga p. 123
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 124

Control del compliment de la Moció 90/IX, sobre el 
garantiment de la defensa dels consumidors en situació de 
sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 390-00090/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 124

Control del compliment de la Moció 96/IX, sobre el 
canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00096/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 126

Control del compliment de la Moció 105/IX, sobre 
les actuacions en matèria de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 390-00105/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 106/IX, sobre 
el suport a les entitats del tercer sector social i el garanti-
ment del programa d’orientadors i promotors de les oficines 
de treball de la Generalitat i dels llocs de treball del mercat 
laboral protegit
Tram. 390-00106/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 107/IX, sobre 
els centres especials de treball sense ànim de lucre i sobre 
el manteniment dels centres de Justícia Juvenil Montilivi i 
Els Til·lers
Tram. 390-00107/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 108/IX, sobre 
les polítiques contra l’atur
Tram. 390-00108/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 109/IX, sobre la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 390-00109/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 110/IX, sobre 
els programes d’inserció i rehabilitació i la col·laboració amb 
les entitats del tercer sector social
Tram. 390-00110/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 111/IX, sobre 
l’agricultura i la ramaderia ecològiques i la regionalització 
dels ajuts de la política agrària comuna
Tram. 390-00111/09
Designació de la Comissió competent p. 126

Control del compliment de la Moció 112/IX, sobre 
les mesures contra la pobresa
Tram. 390-00112/09
Designació de la Comissió competent p. 127

Control del compliment de la Moció 113/IX, sobre la 
necessitat que les caixes d’estalvi situades a Catalunya ad-
quireixin un compromís públic d’austeritat dels equips direc-
tius i de facilitació de línies de crèdit
Tram. 390-00113/09
Designació de la Comissió competent p. 127

Control del compliment de la Moció 114/IX, sobre 
les taxes de la formació professional i les millores dels cicles 
formatius de grau superior
Tram. 390-00114/09
Designació de la Comissió competent p. 127

Control del compliment de la Moció 115/IX, sobre el 
desenvolupament de les infraestructures
Tram. 390-00115/09
Designació de la Comissió competent p. 127

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns 
organitzades en municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix 
Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 354-00189/09
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de morts 
en accident de trànsit a les carreteres de les demarcacions 
de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012
Tram. 354-00190/09
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incendis forestals 
dels primers mesos del 2012 i les previsions per a la cam-
panya d’estiu
Tram. 354-00191/09
Retirada de la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els enfrontaments en-
tre bandes juvenils
Tram. 354-00192/09
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el web que permet 
delatar persones que poden estar implicades en actes de-
lictius o vandàlics
Tram. 354-00196/09
Rebuig de la sol·licitud p. 128
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el web «Col·laboració 
ciutadana contra la violència urbana»
Tram. 354-00199/09
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operatiu policial amb 
motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 354-00201/09
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació dels bom-
bers voluntaris
Tram. 354-00208/09
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre l’incendi de Rasquera, el Pe-
relló i Tivenys
Tram. 354-00217/09
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre les mesures de prevenció 
d’incendis dutes a terme a la Ribera d’Ebre abans de l’incen-
di de Rasquera, el Perelló i Benifallet
Tram. 354-00219/09
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la mort d’una persona 
a Maials (Segrià) perseguida pels sometents
Tram. 354-00221/09
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la càrrega policial 
dels Mossos d’Esquadra a Lleida el 6 de juny de 2012
Tram. 354-00227/09
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les detencions del 15 
de juny de 2012 a Badalona (Barcelonès)
Tram. 354-00229/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb del conseller d’Interior sobre l’increment de do-
nes mortes per violència masclista
Tram. 354-00231/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de perso-
nes mortes en accidents de trànsit
Tram. 354-00232/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el model actual del joc a Catalu-
nya a propòsit del projecte Eurovegas
Tram. 354-00234/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la repercussió del 
projecte Eurovegas en l’àmbit de la delinqüència i els efectes 
en els accessos a Barcelona
Tram. 354-00237/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit 
urbanístic i d’infraestructures i serveis
Tram. 354-00238/09
Sol·licitud i tramitació p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 

Social i Família sobre la repercussió del projecte Eurovegas 
en l’àmbit dels serveis socials
Tram. 354-00241/09
Sol·licitud i tramitació p. 130

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 352-01233/09
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01234/09
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01235/09
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 
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. 352-01236/09
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl-
lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicio-
nal de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01237/09
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01238/09
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01239/09
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, en 
representació de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 
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. 352-01240/09
Sol·licitud p. 131
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Proposta de compareixença de Cristina Sánchez, 
en representació de la Societat Espanyola d’Ornitologia 
Birdlife Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01241/09
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Toni Altayó, en re-
presentació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la 
Natura, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01242/09
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Gabriel Gargallo, 
de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01243/09
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, de 
l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01244/09
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Cristina Sánchez 
Alonso, delegada a Catalunya de la Societat Espanyola 
d’Ornitologia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01245/09
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Jordi Baucells Co-
lomer, biòleg i enginyer agrícola, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01246/09
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Òscar Pérez García, 
de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire 
de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01247/09
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Pere Castells, de 
la Plataforma Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de To-
relló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01248/09
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Manel Raurich Ru-
binat, president de l’Agrupació de Societats de Caçadors i 
Pescadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01249/09
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Paco Piera Orozco, 
president de la Federació Catalana de Caça, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 
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. 352-01250/09
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Mariano Maté Cua-
drado, delegat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional 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. 352-01251/09
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Sebastià Marmo-
lejo Valiente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional 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. 352-01252/09
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença del subdirector gene-
ral d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 
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. 352-01253/09
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença del cap de l’Àrea d’Ac-
tivitats Cinegètiques de la Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i de Pesca Continental amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01254/09
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Salvador Mora-
tó, en representació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de 
Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01255/09
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Josep Miquel Ba-
dia, president de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional 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. 352-01259/09
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença del subdirector de 
Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01260/09
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de l’alcaldessa de 
Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
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sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01261/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Francesc Pujol Ru-
sell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01262/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Josep Vargas, en 
representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim 
provisional 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. 352-01263/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, 
en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim pro-
visional 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. 352-01264/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Marc Pagès, biòleg 
de l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01265/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01266/09
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de SEO/Birdlife amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01267/09
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional 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. 352-01268/09
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Cata-
lunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui la 
Memòria del Consell corresponent al 2011
Tram. 356-00558/09
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la coordinació en matèria 
policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a 
Barcelona
Tram. 356-00669/09
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Bar-
celona davant la Comissió d’Interior perquè valori la coor-
dinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en 
l’operatiu policial desplegat amb motiu de la reunió del Banc 
Central Europeu a Barcelona
Tram. 356-00670/09
Rebuig de la sol·licitud p. 136

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
Acord sobre la sol·licitud p. 136

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
Acord sobre la sol·licitud p. 136

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Front d’Alliberament Gai 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. 356-00681/09
Acord sobre la sol·licitud p. 137

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
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup de Lesbianes Feministes de Catalunya davant la 
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Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00683/09
Acord sobre la sol·licitud p. 138

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
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença del director de Televi-
sió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el seu programa de treball
Tram. 356-00699/09
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença del director de Catalu-
nya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el seu programa de treball
Tram. 356-00700/09
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expli-
qui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00709/09
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença del director de Catalu-
nya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expli-
qui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00710/09
Retirada de la sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença del director de Televi-
sió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00711/09
Retirada de la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant 
la Comissió de Justícia perquè exposi els efectes de les re-
tallades pressupostàries en el Departament de Justícia en 
l’àmbit de l’execució penal
Tram. 356-00717/09
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença de representants del 
grup de coordinació de les entitats que formen la Taula de 
Participació Social amb el Departament de Justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació 
creada pel fet que no s’hagin convocat subvencions ni s’ha-
gin renovat convenis per a la rehabilitació, l’assistència i la 
reinserció de reclusos
Tram. 356-00723/09
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta de la federació Entitats Catalanes d’Acció Social, 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les con-
seqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-
renovació de convenis per part del Departament de Justícia
Tram. 356-00724/09
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuertes, se-
cretària d’organització de la Comissió d’Àmbit Penitenciari 
i d’Execució Penal, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de 
subvencions i de la no-renovació de convenis per part del 
Departament de Justícia
Tram. 356-00725/09
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre 

el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00726/09
Rebuig de la sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de 
vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00727/09
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’In-
terior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compli-
ment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00728/09
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi 
sobre els viatges i l’activitat internacional del síndic i de les 
persones que l’acompanyen
Tram. 356-00729/09
Retirada de la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de Manuel Fernán-
dez, representant de l’Associació Gitana de Dones Drom Ko-
tar Mestipen, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre els objectius de l’entitat
Tram. 356-00732/09
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de Paqui Perona, re-
presentant de Veus Gitanes, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre els objectius de l’en-
titat
Tram. 356-00733/09
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Sol·licitud de compareixença de Francisca Maya, 
representant de la Fundació Secretariat Gitano, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
els objectius de l’entitat
Tram. 356-00734/09
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença de Loredana Craiun, 
representant de l’Associació de Dones Gitanes Romaneses 
a Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre els objectius de l’entitat
Tram. 356-00735/09
Sol·licitud p. 141
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el document «El 
tractament de les informacions sobre violència en l’àmbit fa-
miliar i sobre violència masclista en els teleinformatius: anà-
lisi del seguiment de les recomanacions sobre el tractament 
de la violència masclista als mitjans de comunicació»
Tram. 356-00736/09
Sol·licitud p. 141
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’Informe 
INSOCAT per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00742/09
Sol·licitud p. 141

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre 
el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00746/09
Sol·licitud p. 142
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de 
vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00747/09
Sol·licitud p. 142

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’In-
terior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compli-
ment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00748/09
Sol·licitud p. 142

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 la implantació de la nova ofi-
cina judicial
Tram. 355-00130/09
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural sobre les tasques de prevenció i 
extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Ti-
venys, l’actuació de la Generalitat en l’extinció d’aquest in-
cendi i la situació dels bombers voluntaris
Tram. 355-00133/09
Substanciació p. 142

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
del tancament del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 355-00137/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 142

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la política de suport a la creació de treball autònom
Tram. 355-00138/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 142

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre els resultats del Pla de xoc contra l’atur presentat l’oc-
tubre del 2011
Tram. 355-00139/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 143

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels ex-
pedients de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 355-00140/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 143

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els enfrontaments entre bandes 
juvenils
Tram. 355-00141/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 143

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

Compareixença de Carmela Fortuny, directora ge-
neral de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
informar sobre els impagaments a les entitats socials i les 
conseqüències en el sector i en les persones
Tram. 357-00159/09
Substanciació p. 143

Compareixença de representants del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari
Tram. 357-00184/09
Substanciació p. 143

Compareixença de representants de la Unió Cata-
lana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressu-
postaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari
Tram. 357-00185/09
Substanciació p. 143

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00186/09
Substanciació p. 144

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb 
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibi-
litat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00195/09
Substanciació p. 144

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 357-00198/09
Substanciació p. 144

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 357-00205/09
Substanciació p. 144

Compareixença de representants del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo-
del del sistema sanitari
Tram. 357-00206/09
Substanciació p. 144

Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i di-
rector del Centre de Recerca en Salut Internacional de Bar-
celona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la 
investigació de la vacuna contra la malària
Tram. 357-00243/09
Substanciació p. 144

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les polítiques d’eradicació de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00262/09
Substanciació p. 144

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les accions contra la violència masclis-
ta adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 357-00266/09
Substanciació p. 144

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Terrassa per a retre comptes del treball de la comis-
sió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de l’oficina 
d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 357-00288/09
Substanciació p. 145

Compareixença del director general de Modernit-
zació de l’Administració de Justícia davant la Comissió de 
Justícia per a explicar la prova pilot i les conclusions dels 
mòduls que integren la gestió processal dins del sistema 
e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància número 37 de 
Barcelona
Tram. 357-00289/09
Substanciació p. 145

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió 
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de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la si-
tuació de les famílies nombroses
Tram. 357-00310/09
Substanciació p. 145

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
de Justícia per a informar sobre els efectes de les retallades 
pressupostàries en el Departament de Justícia en l’àmbit de 
l’execució penal i les conseqüències de la no-convocatòria 
de subvencions i de la no-renovació de convenis per part del 
Departament de Justícia
Tram. 357-00397/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145
Substanciació p. 145

Compareixença de representants del grup de co-
ordinació de les entitats que formen la Taula de Participació 
Social amb el Departament de Justícia davant la Comis-
sió de Justícia per a informar sobre la situació creada pel 
fet que no s’hagin convocat subvencions ni s’hagin renovat 
convenis per a la rehabilitació, l’assistència i la reinserció de 
reclusos
Tram. 357-00398/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145
Substanciació p. 145

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre la situació del sector i de la inserció dels tre-
balladors amb discapacitat i amb dificultats especials
Tram. 357-00399/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones 
amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la situació del sector 
i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb di-
ficultats especials
Tram. 357-00400/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Centres Especials de Treball de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situ-
ació del sector i de la inserció dels treballadors amb disca-
pacitat i amb dificultats especials
Tram. 357-00401/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa de Fercable davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre els problemes en què es troben l’em-
presa i els treballadors
Tram. 357-00402/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària 
per a informar sobre el Pla de seguretat viària de Catalunya 
2011-2013
Tram. 357-00403/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146
Substanciació p. 146

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a explicar la Memòria del 
Consell corresponent al 2011
Tram. 357-00404/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença del director de Televisió de Catalu-
nya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
el seu programa de treball
Tram. 357-00405/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença del director de Catalunya Ràdio 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el seu 
programa de treball
Tram. 357-00406/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença del president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a explicar el pla de via-
bilitat de la Corporació
Tram. 357-00407/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de la Coor-
dinadora Gai-Lesbiana de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00408/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació del Casal 
Lambda davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la necessitat de presentar una llei contra 
l’homofòbia
Tram. 357-00409/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació del Grup 
d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la 
necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00410/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Pares i Mares de Gais i Lesbianes davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00411/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Policies Gais i Lesbianes davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00412/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Creación Positiva davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la necessitat de presentar 
una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00413/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00414/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
de Transsexuals de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la necessitat de pre-
sentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00415/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Gais Positius davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre la necessitat de presentar una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 357-00416/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del Front d’Alli-
berament Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre la necessitat de presentar 
una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00417/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del Pride Bar-
celona davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
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a informar sobre la necessitat de presentar una llei contra 
l’homofòbia
Tram. 357-00418/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del Grup de 
Lesbianes Feministes de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00419/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença d’una representació del Grup Elles 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la necessitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00420/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Manuel Fernández, represen-
tant de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre els objectius de l’entitat
Tram. 357-00421/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Paqui Perona, representant de 
Veus Gitanes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre els objectius de l’entitat
Tram. 357-00422/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Francisca Maya, represen-
tant de la Fundació Secretariat Gitano, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre els objectius 
de l’entitat
Tram. 357-00423/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Loredana Craiun, representant 
de l’Associació de Dones Gitanes Romaneses a Catalunya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre els objectius de l’entitat
Tram. 357-00424/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a explicar el document «El tractament de 
les informacions sobre violència en l’àmbit familiar i sobre 
violència masclista en els teleinformatius: anàlisi del segui-
ment de les recomanacions sobre el tractament de la violèn-
cia masclista als mitjans de comunicació»
Tram. 357-00425/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges sobre la seva activitat 
internacional
Tram. 359-00020/09
Substanciació p. 149
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 36
Convocada per al dia 4 de juliol de 2012 p. 149

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00045/09
Presentació p. 150

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’abril del 2012
Tram. 337-00030/09
Presentació p. 151

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 5305/2002, interposat 
pel Parlament contra la Llei orgànica 5/2002, del 19 de juny, 
de les qualificacions i de la formació professional
Tram. 380-00004/06
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 151
Sentència del Tribunal Constitucional p. 153

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09
Substitució de membres p. 180

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir sis membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 284-00008/09
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 180
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 645/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió integral de les polítiques 
d’inclusió social i inserció laboral
Tram. 250-00841/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la gestió integral de les polítiques d’in-
clusió social i inserció laboral (tram. 250-00841/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat la transferència dels ajuts per a aturats 
sense subsidi –la renda activa d’inserció i el Programa 
temporal de protecció per desocupació i inserció– per tal 
de dur a terme una gestió integral de les polítiques d’in-
clusió social i inserció laboral i evitar les situacions de 
burocratització que afecten els ciutadans.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 646/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament dels mecanismes 
de coordinació dels agents que intervenen 
en la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el millorament dels mecanismes de 
coordinació dels agents que intervenen en la gestió de la 
renda mínima d’inserció (tram. 250-00842/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Millorar els mecanismes de comunicació i coordinació 
amb els treballadors socials, els ens locals i els usuaris, 
establint un protocol d’informació àgil, sense missatges 
ambigus i per escrit, per tal que cap modificació legal o 
de gestió no generi situacions d’incertesa entre la ciuta-
dania.

b) Establir, en el cas concret de la renda mínima d’inser-
ció, un mecanisme d’actualització periòdica de la base de 
dades que no es fonamenti en modificacions del sistema 
de pagament que puguin causar perjudicis als perceptors.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 647/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 250-00843/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la paralització de la renda mínima d’in-
serció i la represa del diàleg per a reformar-la (tram. 250-
00843/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 48219).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el pa-
gament dels endarreriments de les sol·licituds aprovades 
i de les pendents de revisió, garantir el dret subjectiu re-
conegut per la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció, i donar resposta, dins l’exercici del 
2012, a tots els expedients de sol·licitud de reconeixement 
del dret a percebre la renda mínima d’inserció presentats 
pels ens locals en els darrers sis mesos.

b) Complir la Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques contra l’atur, aprovada el 7 de juny 
de 2012.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

Resolució 648/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona i el Port de Barcelona per a as-
solir una oferta de formació professional vin-
culada al sector nàutic i reduir la desocupa-
ció juvenil del barri de la Barceloneta
Tram. 250-01050/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona i el Port de Barcelona per a assolir una ofer-
ta de formació professional vinculada al sector nàutic i 
reduir la desocupació juvenil del barri de la Barceloneta 
(tram. 250-01050/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63312).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per 
a assolir una oferta de formació professional vinculada 
al sector nàutic al barri de la Barceloneta amb la finalitat 
de donar resposta a les necessitats formatives i laborals 
del clúster nàutic del Port de Barcelona, millorar l’impac-
te social i econòmic del port en els barris veïns i reduir 
l’elevada taxa de desocupació juvenil d’aquest barri.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 649/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els recursos dels pressupostos 
generals de l’Estat destinats a l’autoocupa-
ció, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la reducció dels recursos dels pressupos-
tos generals de l’Estat destinats a l’autoocupació, l’em-
prenedoria i el desenvolupament (tram. 250-01090/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 67164).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya veu amb preocupació la im-
portant reducció dels recursos que els pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 2012 destinen a suport a l’autoocu-
pació, l’emprenedoria i al desenvolupament d’accions de 
formació i difusió del treball autònom.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Defensar davant el Govern de l’Estat el manteniment 
dels recursos destinats al suport a l’emprenedoria i l’auto-
ocupació perquè són de les maneres més directes i efecti-
ves de crear ocupació.

b) Presentar-li, en el termini d’un mes, un pla i un projec-
te de llei de suport al treball autònom i a l’emprenedoria.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 650/IX del Parlament de Cata-
lunya, 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

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 27, 20.06.2012, DSPC-C 345

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 20 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la defensa davant del Govern de l’Estat 
del manteniment i la consolidació dels plans, els progra-
mes i les mesures de suport als desocupats (tram. 250-
01106/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 67165).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, conscient de la difícil situa-
ció que travessa Catalunya i de l’alta taxa de desocupació 
que registra com a conseqüència de la crisi econòmica, 
rebutja tota retallada que representi reduir recursos hu-
mans i econòmics dels serveis públics d’ocupació, i insta 
el Govern a:

a) Defensar davant el Govern de l’Estat el manteniment 
i la consolidació dels plans, els programes i les mesures 
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de suport als desocupats, entre els quals hi ha els apro-
vats pel Reial decret llei 2/2008, del 21 d’abril, de me-
sures d’impuls a l’activitat econòmica, i el Reial decret 
llei 13/2010, del 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit 
fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i 
la creació d’ocupació.

b) Requerir al Govern de l’Estat que corregeixi la retalla-
da soferta pels programes de suport als desocupats, pre-
sentant les esmenes necessàries en la tramitació del Pro-
jecte de llei de pressupostos de l’Estat per al 2012 per a 
dotar-los amb suficiència econòmica i garantir la perma-
nència en el lloc de treball de tots els treballadors durant 
tot l’exercici del 2012.

c) Emprendre les reunions necessàries amb el Govern de 
l’Estat per a garantir els programes de suport als deso-
cupats en un horitzó més durador i estable, que permeti 
anar més enllà d’aquest any 2012.

d) Emprar, si calgués, les mesures i els recursos econò-
mics de l’Administració de la Generalitat per tal de no 
perdre ni minvar els programes ni els recursos humans 
actius, atesa l’experiència i la capacitat adquirida en l’àr-
dua tasca de la inserció laboral.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 651/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de construcció del se-
gon institut de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00959/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del 
segon institut de Lliçà de Munt (tram. 250-00959/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Popular de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58973 i 61661).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Agilitar al màxim els tràmits per a iniciar els treballs 
de redacció del projecte constructiu del segon institut al 
municipi de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

b) Incloure en el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2013 l’inici de les actuacions per a fer 

efectiu el segon institut de Lliçà d’Amunt en el cas que 
es confirmin les necessitats d’escolarització del municipi.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 652/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres d’ampliació de l’Escola 
Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca 
i la inclusió del pressupost d’execució en-
tre els pressupostos de la Generalitat per al 
2013 i per al 2014
Tram. 250-00975/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Es-
cola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la in-
clusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013 (tram. 250-00975/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 58978 i 61667).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
aquest 2012 l’execució de les obres d’ampliació de l’es-
cola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat), i a incloure el total del pressupost d’execució 
entre els pressupostos de la Generalitat per al 2013 i per 
al 2014 per tal de finalitzar les obres no més tard del pri-
mer semestre del 2014.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 653/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament de les places de 
llar d’infants de Serinyà
Tram. 250-00980/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d’in-
fants de Serinyà (Pla de l’Estany) (tram. 250-00980/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 59962 i 61668).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a liquidar, en 
el termini d’un mes, el deute pendent amb l’Ajuntament 
de Serinyà (Pla de l’Estany) corresponent al finançament 
de les places d’escola bressol per al curs 2010-2011, i pa-
gar abans de tres mesos, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, els diners corresponents al curs 2011-
2012, atenent, entre altres, l’escàs marge de maniobra 
dels ajuntaments de poblacions petites.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 654/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament de les places de 
llar d’infants de Porqueres
Tram. 250-00981/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el finançament de les places 
de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres (tram. 250-
00981/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Popular de Catalunya i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 59963 i 61669).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a liquidar, en 
el termini d’un mes, el deute pendent amb l’Ajuntament 
de Porqueres (Pla de l’Estany) corresponent al finança-
ment de les places d’escola bressol per al curs 2010-2011, 
i pagar, abans de tres mesos, d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries, els diners corresponents al curs 
2011-2012, atenent, entre altres, l’escàs marge de manio-
bra dels ajuntaments de poblacions petites.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 655/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre el garantiment de la beca de 
menjador escolar als infants que la reben 
des del principi del curs 2011-2012
Tram. 250-01017/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment de la beca de 
menjador escolar als infants que la reben des del princi-
pi del curs 2011-2012 (tram. 250-01017/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
63286).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cobrir d’una 
manera immediata els recursos necessaris per a garantir, 
fins al final de curs, el dret d’accés a la beca menjador 
per als infants que la reben des de principi del curs 2011-
2012, i garantir els recursos necessaris per aquest con-
cepte per als cursos següents.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 656/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre les beques d’escolarització i 
de menjador per a les llars d’infants i les de 
menjador per als alumnes d’ensenyaments 
universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 22, 21.06.2012, DSPC-C 348

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 21 de juny de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les beques d’escolarització 
i de menjador per a les escoles bressol i les de menjador 
per als alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris 
(tram. 250-01022/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 63290).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Efectuar el pagament immediat de tot el deute cor-
responent a les beques de menjador ja atorgades per als 
alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.

b) Obrir immediatament la convocatòria de les beques 
d’escolarització i menjador per als alumnes d’escoles 
bressol corresponent al curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la identi-
ficació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior
Tram. 295-00199/09

Coneixement de la proposta

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

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 construcció 
del nou edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de 
Tarragona
Tram. 250-00964/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-
C 348).

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte 
educatiu i sobre la construcció del nou ins-
titut escola
Tram. 250-00971/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 348).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 22, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 
348).

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 modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, 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, del 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 202-00025/09

Propostes de Compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CEF, sessió del 18.11.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de Compareixença de Ferran Brunet Cid, pro-
fessor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00759/09)

Proposta de 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. 352-00760/09)

Proposta de Compareixença de Lluís Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00761/09)

Proposta de Compareixença de Núria Mas, professora 
d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empre-
sa, 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 Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
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de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-
00762/09)

Proposta de Compareixença de Pedro Videla, professor 
d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empre-
sa, 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 Catalu-
nya, 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. 352-
00763/09)

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

Proposta de Compareixença del degà del Col·legi d’Advo-
cats 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. 
352-00780/09).

Proposta de Compareixença del president del Consell de 
Participació del Memorial Democràtic 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. 352-00781/09).

Proposta de Compareixença del president del Consell de 
Treball Econòmic i Social 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. 352-00782/09).

Proposta de Compareixença de la directora de la Biblio-
teca 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. 
352-00783/09).

Proposta de Compareixença del director de l’Agència per 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 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 pública catalana (tram. 352-00784/09).

Proposta de Compareixença del president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00785/09).

Proposta de Compareixença del director del Centre d’Es-
tudis d’Opinió 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 pública catalana (tram. 
352-00786/09).

Proposta de Compareixença de Narcís Prat, catedràtic 
d’ecologia 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00787/09).

Proposta de Compareixença de Rafael Mujeriego Sa-
huquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de 
l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00788/09).

Proposta de Compareixença de Lluís Miró Solà, del de-
partament de recursos humans de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00789/09).

Proposta de Compareixença de Carles Ramió i Matas, 
professor del Departament de Ciències Polítiques i So-
cials 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. 352-00790/09).

Proposta de Compareixença José Luis Martínez-Alonso 
Camps, professor de dret constitucional i ciències polí-
tiques 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. 352-00791/09).

Proposta de Compareixença d’Agustí Colom Cabau, pro-
fessor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, 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 Catalu-
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nya, 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. 352-
00792/09).

Proposta de Compareixença de Joan Subirats, catedràtic 
de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00793/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00794/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals 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. 352-00795/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb rela-
ció 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-
cació 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. 352-00796/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 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 pública catalana (tram. 352-00797/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb rela-
ció 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-
cació 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. 352-00798/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries 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. 352-00799/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00800/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell de Protecció de la Natura amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00801/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00802/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb rela-
ció 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-
cació 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. 352-00803/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Advocats 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. 352-00804/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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 Catalunya, i de modifi-
cació 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. 352-00805/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
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’Esta-
tut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00806/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la 
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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. 352-00807/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació a la Propo-
sició 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. 352-00808/09).

Proposta de 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 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. 352-00809/09).

Proposta de Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00810/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Fo-
ment 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 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. 352-00811/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Rius 
amb Vida amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00812/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Gre-
enpeace amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00813/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00814/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns 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 re-
fós 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. 352-00815/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00816/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00817/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Fò-
rum Ambiental 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 pública catalana (tram. 
352-00818/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues 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. 352-00819/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Som 
Energia amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00820/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí 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-
cació 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. 352-00821/09).
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Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalu-
nya 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 Catalu-
nya, 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. 352-
00822/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català Internacional de la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00823/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament 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. 352-00824/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell Català del Foment de la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00825/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Fundació per la Pau 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. 
352-00826/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00827/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Expresos Polítics 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. 352-00828/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans 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. 352-00829/09).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de Compareixença d’Enric Argullol i Murga-
das, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra, 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 pública catalana (tram. 
352-00830/09)

Proposta de Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, 
catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació 
Democràcia i Govern Local, 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. 352-00831/09)

Proposta de Compareixença de Francisco Longo Martí-
nez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pú-
blica 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. 
352-00832/09)

Proposta de Compareixença de Benito Arruñada, cate-
dràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00833/09)

Proposta de Compareixença de Guillem López Casas-
novas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00834/09)

Proposta de Compareixença de Vicente Ortún Rubio, de-
gà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials 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 
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el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00835/09)

Proposta de Compareixença d’Anna Maria Birulés i Ber-
tran, presidenta d’Alta Business Serveis, 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. 352-00836/09)

Proposta de Compareixença de Ruth Carandell i Riera-
devall, directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat In-
tegral, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00837/09)

Proposta de Compareixença de Carlos Losada Mar-
rodán, professor del Departament de Política d’Empresa 
d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00838/09)

Proposta de Compareixença de Miquel Puig i Raposo, 
conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposi-
ció 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 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 pú-
blica catalana (tram. 352-00839/09)

Proposta de Compareixença de Josep Maria Vila i Re-
dons, president de Parc de Salut Mar, 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. 352-00840/09)

Proposta de Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-
Abadal, soci director del Departament de Dret Públic i 
Urbanístic de Pricewaterhouse Coopers, 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. 352-00841/09)

Proposta de Compareixença de Salvador Alemany i Mas, 
president d’Abertis, 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. 
352-00842/09)

Proposta de Compareixença de Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes 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. 352-00843/09)

Proposta de Compareixença de Carles Ramió Matas, 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 pú-
bliques 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. 352-00844/09)

Proposta de 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 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. 352-00845/09)

Proposta de Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa 
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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00846/09)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de Compareixença de Carles Ramió Matas, 
professor de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00852/09)

Proposta de Compareixença de Xavier Bernadí Gil, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fa-
bra, 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 Catalu-
nya, 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. 352-
00853/09)

Proposta de Compareixença de Pilar Pifarré i Matas, se-
cretària de Funció Pública, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
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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. 352-00854/09)

Proposta de Compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 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 pública catalana (tram. 352-00855/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut d’Estudis de la Salut 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. 352-00856/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00857/09)

Proposta de Compareixença de la persona responsable de 
plans i programes de l’Institut d’Estadística 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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00858/09)

Proposta de Compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió 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 pú-
bliques 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. 352-00859/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00860/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Protecció de la Salut amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00861/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la Bi-
blioteca 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 pú-
bliques 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. 352-00862/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00863/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’En-
titat Autònoma de Jocs i Apostes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00864/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’En-
titat Autònoma de Difusió Cultural amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00865/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00866/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament 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. 352-00867/09)

Proposta de Compareixença d’Enric Pubill i Arno, pre-
sident del Consell de Participació del Memorial Demo-
cràtic, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00868/09)
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Proposta de Compareixença de Manuel Perona i Medi-
na, president de l’Associació per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00869/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català de l’Energia 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. 352-00870/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) 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 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. 352-00871/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Cartogràfic 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. 352-00872/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Geològic 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. 352-00873/09)

Proposta de Compareixença d’Eliseu Muní i Vives, pre-
sident del Consell Català de la Producció Integrada, 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 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. 352-00874/09)

Proposta de Compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, 
representant del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00875/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00876/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00877/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 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. 352-00878/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00879/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Cir-
cuits de Catalunya, SL, 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 pú-
bliques 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. 352-00880/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Cir-
cuit de Motocròs de Catalunya, SL, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00881/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Efici-
ència Energètica, SA, 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 pú-
bliques 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. 352-00882/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Sa-
nejament Energia, SA, 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 pú-
bliques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
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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. 352-00883/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Ges-
tió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, 
SLU, amb relació a la Proposició 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 públiques de Cata-
lunya, 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. 352-
00884/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de GE-
OCAT, Gestió de Projectes, SA, amb relació a la Propo-
sició 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. 352-00885/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Auto-
metro, SA, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00886/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Ener-
gètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA, 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. 352-00887/09)

Proposta de Compareixença del gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, amb relació a la Proposi-
ció 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 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 pú-
blica catalana (tram. 352-00888/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00889/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Eure-
ca Media, SL, 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 pública catalana (tram. 
352-00890/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Edi-
torial UOC, SL, 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. 
352-00891/09)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de Compareixença del responsable de la Sec-
ció de Funció Pública 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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00900/09)

Proposta de Compareixença del responsable de la Secció 
de Funció Pública de Comissions Obreres 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00901/09)

Proposta de 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 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. 352-00902/09)

Proposta de Compareixença de Joat Henrich, president 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública, 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00903/09)

Proposta de Compareixença de Rafael Grasa, president 
de l’ICIP, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00904/09)

Proposta de Compareixença d’Enric Pubill, president del 
Consell de Participació del Memorial Democràtic, 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. 352-00905/09)
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Proposta de Compareixença del president del Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica, 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00906/09)

Proposta de Compareixença de Joaquim Prats, president 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00907/09)

Proposta de Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00908/09)

Proposta de Compareixença de representants de l’Associ-
ació 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 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. 352-00909/09)

Proposta de Compareixença de Manel Hernández Carre-
ras, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua i exgerent 
de l’Agència de Residus 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. 352-00910/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00911/09)

Proposta de 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 pública catalana (tram. 352-00912/09)

Proposta de Compareixença de Pere Fortuny, president 
de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Lliber-

tat 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. 
352-00913/09)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 23.11.2011, DSPC-C 183

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Acordades

Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autò-
noma 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. 
353-00181/09)

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)

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’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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana. (tram. 353-00183/09)

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 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. (tram. 353-00184/09)

Compareixença de Pedro Videla, professor d’economia 
de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb rela-
ció 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-
cació 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. 353-00185/09)

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret le-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. (tram. 
353-00186/09)

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 pú-
bliques 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)

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 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. 353-00188/09)

Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor de teo-
ria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció 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-
cació 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)

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciències 
polítiques de la Universitat Autònoma 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. 353-00190/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials 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. 353-00191/09)

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)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició 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)

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 pú-
bliques 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)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors 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 pública catalana. (tram. 
353-00195/09)

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació 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-
gislatiu 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)

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana. (tram. 353-00197/09)

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de 
dret constitucional i director de la Fundació Democràcia 
i Govern Local, 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. 
353-00198/09)

Compareixença de Francisco Longo Martínez, director 
de l’Institut de Governança i Direcció Pública 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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana. (tram. 353-00199/09)

Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’orga-
nització 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 
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. 353-00200/09)
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Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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-
cació 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)

Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 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-
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. 353-00202/09)

Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, presi-
denta d’Alta Business Serveis, 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. 353-00203/09)

Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, direc-
tora 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 pública catalana. (tram. 353-00204/09)

Compareixença de Carlos Losada Marrodán, professor 
del Departament de Política d’Empresa d’Esade, 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 re-
fós 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. 353-00205/09)

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller 
d’Eventiaforum, SL, 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 pú-
bliques 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. 353-00206/09)

Compareixença de Josep Maria Vila i Redons, president 
del Parc de Salut Mar, 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 pú-
bliques 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. 353-00207/09)

Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, so-
ci director del Departament de Dret Públic i Urbanístic 
de PricewaterhouseCoopers, 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 re-
fós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana. (tram. 353-00208/09)

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, president 
d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. (tram. 
353-00209/09)

Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes 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 re-
fós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana. (tram. 353-00210/09)

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 pública catalana. (tram. 
353-00211/09)

Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. (tram. 353-00212/09)

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de dret 
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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-
cació 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)

Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic de ci-
ències polítiques i president d’Ivàlua, 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. 353-00214/09)

Compareixença de Joat Henrich, president de l’Associa-
ció Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Propo-
sició 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 
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el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana. (tram. 353-00215/09)

Compareixença de Josep Mir, professor de dret adminis-
tratiu 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)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de Compareixença del president del Consell de 
Participació del Memorial Democràtic 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. 352-00781/09).

Proposta de Compareixença del president del Consell de 
Treball Econòmic i Social 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. 352-00782/09).

Proposta de Compareixença de la directora de la Biblio-
teca 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. 
352-00783/09).

Proposta de Compareixença del director de l’Agència per 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 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 pública catalana (tram. 352-00784/09).

Proposta de Compareixença del president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00785/09).

Proposta de Compareixença del director del Centre d’Es-
tudis d’Opinió 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 pública catalana (tram. 
352-00786/09).

Proposta de Compareixença de Narcís Prat, catedràtic 
d’ecologia 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00787/09).

Proposta de Compareixença de Rafael Mujeriego Sa-
huquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de 
l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00788/09).

Proposta de Compareixença de Lluís Miró Solà, del de-
partament de recursos humans de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00789/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00794/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals 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. 352-00795/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb rela-
ció 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-
cació 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. 352-00796/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb rela-
ció 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-
cació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 35

s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana (tram. 352-00798/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries 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. 352-00799/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell de Protecció de la Natura amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00801/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00802/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb rela-
ció 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-
cació 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. 352-00803/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Advocats 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. 352-00804/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
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’Esta-
tut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00806/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders 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. 352-00807/09).

Proposta de Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de modifi-

cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00810/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Rius 
amb Vida amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00812/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Gre-
enpeace amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00813/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00814/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns 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 pública catalana (tram. 352-00815/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00816/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00817/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Fò-
rum Ambiental 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 



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 36

legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00818/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues 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. 352-00819/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de Som 
Energia amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00820/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí 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-
cació 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. 352-00821/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalu-
nya 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 Catalu-
nya, 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. 352-
00822/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català Internacional de la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00823/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament 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. 352-00824/09).

Proposta de Compareixença d’una representació del 
Consell Català del Foment de la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00825/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Fundació per la Pau 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. 
352-00826/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00827/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Expresos Polítics 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. 352-00828/09).

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans 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. 352-00829/09).

Proposta de Compareixença de Pilar Pifarré i Matas, se-
cretària de Funció Pública, 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. 352-00854/09)

Proposta de Compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 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 pública catalana (tram. 352-00855/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut d’Estudis de la Salut 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. 352-00856/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya amb relació a 
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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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00857/09)

Proposta de Compareixença de la persona responsable de 
plans i programes de l’Institut d’Estadística 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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00858/09)

Proposta de Compareixença d’una representació del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió 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 pú-
bliques 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. 352-00859/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00860/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Protecció de la Salut amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00861/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la Bi-
blioteca 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 pú-
bliques 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. 352-00862/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00863/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’En-
titat Autònoma de Jocs i Apostes amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00864/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’En-
titat Autònoma de Difusió Cultural amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00865/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00866/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament 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. 352-00867/09)

Proposta de Compareixença d’Enric Pubill i Arno, pre-
sident del Consell de Participació del Memorial Demo-
cràtic, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00868/09)

Proposta de Compareixença de Manuel Perona i Medi-
na, president de l’Associació per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00869/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català de l’Energia 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. 352-00870/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) 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 
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qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut 
de l’empresa pública catalana (tram. 352-00871/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Cartogràfic 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. 352-00872/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Geològic 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. 352-00873/09)

Proposta de Compareixença d’Eliseu Muní i Vives, pre-
sident del Consell Català de la Producció Integrada, 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. 352-00874/09)

Proposta de Compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, 
representant del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00875/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 352-00876/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00877/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 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. 352-00878/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00879/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Cir-
cuits de Catalunya, SL, 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 pú-
bliques 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. 352-00880/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Cir-
cuit de Motocròs de Catalunya, SL, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00881/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Efici-
ència Energètica, SA, 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 pú-
bliques 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. 352-00882/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Sa-
nejament Energia, SA, 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 pú-
bliques 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. 352-00883/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de Ges-
tió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, 
SLU, amb relació a la Proposició 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 públiques de Cata-
lunya, 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. 352-
00884/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de GE-
OCAT, Gestió de Projectes, SA, amb relació a la Propo-
sició 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. 352-00885/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Auto-
metro, SA, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret le-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00886/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Ener-
gètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA, 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. 352-00887/09)

Proposta de Compareixença del gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, amb relació a la Proposi-
ció 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 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 pú-
blica catalana (tram. 352-00888/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de 
UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00889/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Eure-
ca Media, SL, 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 pública catalana (tram. 
352-00890/09)

Proposta de Compareixença d’una representació d’Edi-
torial UOC, SL, 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. 
352-00891/09)

Proposta de Compareixença de Rafael Grasa, president 
de l’ICIP, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00904/09)

Proposta de Compareixença d’Enric Pubill, president del 
Consell de Participació del Memorial Democràtic, 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. 352-00905/09)

Proposta de Compareixença del president del Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica, 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 352-00906/09)

Proposta de Compareixença de Joaquim Prats, president 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
352-00907/09)

Proposta de Compareixença de Manel Hernández Carre-
ras, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua i exgerent 
de l’Agència de Residus 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. 352-00910/09)

Proposta de Compareixença d’una representació de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició 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. 352-00911/09)

Proposta de Compareixença de Pere Fortuny, president 
de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Lliber-
tat 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. 
352-00913/09)

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
30.05.2012, DSPC-C 324, i 20.06.2012, DSCP-C 346

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost el 30 de maig de 2012 
(DSCP-C 324)

Compareixença de Carles Ramió i Matas, professor del 
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
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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 pú-
bliques 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)

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 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. 353-00188/09)

Compareixença d’Agustí Colom Cabau, professor de teo-
ria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció 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-
cació 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)

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 pú-
bliques 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)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors 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 pública catalana (tram. 
353-00195/09)

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació 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-
gislatiu 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)

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 353-00197/09)

Compareixença de Francisco Longo Martínez, director 
de l’Institut de Governança i Direcció Pública 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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 353-00199/09)

Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’orga-
nització 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 
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. 353-00200/09)

Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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-
cació 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)

Compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, direc-
tora 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 pública catalana (tram. 353-00204/09)

Compareixença de Carlos Losada Marrodán, professor 
del Departament de Política d’Empresa d’Esade, 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 pública catalana (tram. 353-00205/09)

Compareixença de Josep Mir, professor de dret adminis-
tratiu 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)

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost el 20 de juny de 2012 
(DSCP-C 346)

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials 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. 353-00191/09)

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller 
d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei 
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de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques 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. 353-00206/09)

Compareixença de Josep Maria Vila i Redons, president 
del Parc de Salut Mar, 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 pú-
bliques 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. 353-00207/09)

Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, so-
ci director del Departament de Dret Públic i Urbanístic 
de PricewaterhouseCoopers, 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. 353-00208/09)

Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes 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 re-
fós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana (tram. 353-00210/09)

Compareixença de Joat Henrich, president de l’Associa-
ció Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Propo-
sició 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. 353-00215/09)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autò-
noma 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. 
353-00181/09)

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)

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’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’Es-
tatut de l’empresa pública catalana (tram. 353-00183/09)

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 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’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 353-00184/09)

Compareixença de Pedro Videla, professor d’economia 
de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, amb rela-
ció 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-
cació 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. 353-00185/09)

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
353-00186/09)

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciències 
polítiques de la Universitat Autònoma 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. 353-00190/09)

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)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició 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)

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de 
dret constitucional i director de la Fundació Democràcia 
i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
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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. 
353-00198/09)

Compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 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-
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. 353-00202/09)

Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, presi-
denta d’Alta Business Serveis, 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. 353-00203/09)

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 pública catalana (tram. 
353-00211/09)

Compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de dret 
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció 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-
cació 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)

Compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic de ci-
ències polítiques i president d’Ivàlua, 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. 353-00214/09)

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, president 
d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació 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-
gislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
353-00209/09)

Compareixença de Rosa Cullell i Muniesa 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’apro-

va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana (tram. 353-00212/09)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 03.07.2012 al 23.07.2012).

Finiment del termini: 24.07.2012; 09:30 h.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 70612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70612)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei de la renda 
mínima d’inserció (tram. 202-00081/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 65113, 66318, 67597, 70282 i 70613 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 65113)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
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la Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 
202-00082/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66318)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, diputada 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 
202-00082/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 67597)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya (tram. 202-00082/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70282)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 104 
i següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya (tram. 202-00082/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70613)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya (tram. 202-00082/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 65112, 66024, 67296, 67598, 70284 i 70614 / 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 65112 i 66024)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
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del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’educació (tram. 202-00083/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67296)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 104 
i següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
(tram. 202-00083/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 67598)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (tram. 202-
00083/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70284)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 104 
i següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
(tram. 202-00083/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70614)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (tram. 
202-00083/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de mesures tributàries 
equitatives per la sostenibilitat dels serveis 
públics fonamentals
Tram. 202-00084/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.07.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00088/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71003) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 71229).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.06.2012 al 02.07.2012).

Finiment del termini: 03.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71003) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 71230).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.06.2012 al 02.07.2012).

Finiment del termini: 03.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.06.2012.

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00091/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.07.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00092/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.07.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposició de llei de supressió dels peatges 
a les autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.07.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposició de llei sobre la supressió de la 
taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques 
i ordres de dispensació
Tram. 202-00094/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 70467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposició de llei sobre l’eliminació 
de la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació.

Memòria justificativa de la iniciativa

Objecte de la proposició de llei

Aquesta proposició de llei té per objecte adoptar les me-
sures necessàries per tal de reduir el substancial incre-
ment del preu dels medicaments que han de patir els ciu-
tadans i les ciutadanes de Catalunya, degut a les mesures 
aprovades pel Govern de l’Estat pel que fa a l’increment 
del percentatge de copagament farmacèutic, mitjançant 
el Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril de mesures ur-
gents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves pres-
tacions; i el manteniment per part de la Generalitat de 
la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de 
dispensació, creada per la Llei 5/2012, del 20 de març de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Normativa afectada

Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures ur-
gents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de els prestaci-
ons.

Llei 5/2012, del 20 de març de mesures fiscals, financeres 
i administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics
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Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Exposició de motius

La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics va incorporar una nova 
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris 
de millora de la informació inherents al procés per a la 
prescripció i dispensació de medicaments i productes sa-
nitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació.

És una taxa que suposa un repagament dels medica-
ments, perquè la ciutadania ja participa en el pagament 
dels medicaments en els percentatges corresponents es-
tablerts per l’Estat.

És una taxa totalment injusta, doncs afecta les perso-
nes més vulnerables de la nostra població: les persones 
grans, les persones que pateixen malalties cròniques i 
les que tenen una renda baixa. L’increment del pagament 
dels medicaments suposarà una reducció de la renda dis-
ponibles pels sectors més afectats per la crisi econòmica 
i, especialment, per les persones jubilades.

Amb aquest tipus de mesures es traslladen els problemes 
financers i les ineficiències del sistema sanitari als ciuta-
dans i les ciutadanes, enlloc de realitzar una gestió més 
racional dels medicaments que permeti ajustar els costos 
i reduir l’elevat consum de medicaments.

A la taxa imposada a Catalunya per la Generalitat si li 
sumen les noves mesures del Govern espanyol, el que re-
presenta un increment del cost dels medicaments, especi-
alment a Catalunya.

El passat 18 d’abril en el Ple del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut, la ministra de sanitat va 
anunciar un seguit de mesures de reforma del Sistema 
Nacional de Salut, entre les quals s’estableix un incre-
ment de la participació de la ciutadania en el pagament 
de la prestació farmacèutica. S’incrementen els percen-
tatge de copagament dels medicament del 40% per les 
persones assegurades actives i dels 10% pels pensionistes 
de la Seguretat Social, establint en aquest darrer cas un 
topall de despesa en funció de determinats nivells de ren-
da. Mesures que van ser aprovades pel Consell de Minis-
tres celebrat el 19 d’abril.

Per evitar un pagament afegit dels medicaments a Cata-
lunya, cal suprimir la taxa regulada per la Generalitat.

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

Proposició de llei

Article 1

Es suprimeix l’article 41 de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics, que regula la taxa sobre els actes preparatoris i 
els serveis accessoris de millora de la informació inhe-
rents al procés per a la prescripció i dispensació de medi-
caments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de re-
ceptes mèdiques i ordres de dispensació, que queda sense 
efecte.

Article 2

Es suprimeix de la Disposició final novena de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, d’entrada en vigor de la taxa so-
bre actes preparatoris i els serveis accessoris de millora 
de la informació inherents al procés per a la prescripció 
i dispensació de medicaments i productes sanitaris mit-
jançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dis-
pensació.

Disposició final

1. Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2013.

2. Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00095/09

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, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 70599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

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, Albert Rivera i Díaz, representant del SP de 
Ciutadans, Alfons López i Tena, representant del SP de 
Solidaritat per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposició de llei següent:
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Memòria justificativa

El Pacte Nacional per l’Educació de 20 de març de 2006 
va introduir la necessitat de la sisena hora a l’escola pú-
blica amb un doble objectiu: equiparar l’oferta educativa 
de l’escola de titularitat pública amb l’escola concertada 
i, alhora, reduir el fracàs escolar.

El marc legal en què ens trobem avui ens determina que 
el calendari escolar ha de ser com a mínim de 175 di-
es lectius (Disposició Addicional 5a de la Llei Orgàni-
ca 2/2206 de 3 de maig, d’Educació), sense determinar 
un horari lectiu, aspecte que correspon a la competència 
de les Comunitats Autònomes. En aquest sentit, la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC) ens diu, en el seu arti-
cle 54.3, que l’horari lectiu per a cada curs és d’entre 875 
i 890 hores per al segon cicle d’educació infantil i per a 
l’educació primària, i l’horari escolar dels alumnes es pot 
estendre més enllà de l’horari lectiu, fins a un total de 
1.050 hores cada curs. En la resta d’etapes, l’horari es-
colar, que conté en tot cas l’horari lectiu, es pot concre-
tar en funció de la programació anual del centre. I per a 
la resta d’ensenyaments regulats per aquesta llei, la nor-
ma reglamentària que en concreti els aspectes curriculars 
n’ha de determinar el nombre d’hores lectives.

És a dir, que la previsió actual és la de distribuir l’horari 
lectiu en una part, diguem-ne mínima –quantificada en-
tre 875 i 890 hores– i una de màxima –quantificada fins 
a 1.050 hores.

L’experiència dels darrers anys posa de manifest que 
l’anomenada «sisena hora» ha contribuït a equiparar els 
horaris dels ensenyaments seguits per 

Per tant, no hi ha cap dubte que la generalització de la 
«sisena hora» és una mesura de govern positiva per als 
ciutadans del nostre país i, alhora, ha permès la plena 
equitat de l’alumnat que segueix la seva escolarització en 
qualsevol centre sufragat amb fons públics.

Dit això, ha suposat una greu regressió per l’alumnat 
del nostre país el que fet que s’hagi suprimit l’anomena-
da «sisena hora», tot i que la Conselleria d’Ensenyament 
l’ha conservada en determinats centres. Això acredita no 
sols la seva utilitat, demostrada al llarg d’aquests anys, 
sinó la seva conveniència des del punt de vista de l’apre-
nentatge dels alumnes.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu 
l’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, té 
competència en relació als ensenyaments de l’educació 
infantil, l’educació primària, l’educació secundaria obli-
gatòria i en matèria d’ensenyament no universitari.

L’article 54 de la Llei 12/2009 d’Educació, de 10 de ju-
liol, disposa que el corresponent Departament ha de fi-
xar el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris 
i postobligatoris, i determinar els períodes lectius i els 
períodes de vacances.

En els darrers anys, la política del Departament d’Edu-
cació ha seguit els compromisos adquirits al Pacte Naci-
onal per l’Educació i ha introduït, amb caràcter general, 
la sisena hora a l’escola pública amb un doble objectiu: 

equiparar l’oferta educativa de l’escola de titularitat pú-
blica amb l’escola concertada i, alhora, reduir el fracàs 
escolar.

L’experiència d’aquests cinc cursos ha permès constatar 
que s’ha pogut corregir una tendència negativa quant a 
resultats educatius, fet que s’ha de valorar positivament. 
Certament, un increment horari no comporta necessària-
ment la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat, pe-
rò sí que té un efecte positiu vers el ciutadà que pot cop-
sar que l’excel·lència en l’educació de l’alumnat pot ésser 
assolida d’igual manera en un centre de titularitat pública 
com en un de privat concertat. A partir d’aquest fet, és 
responsabilitat dels equips directius dels centres educa-
tius programar de forma adequada els ensenyaments per 
tal d’assolir amb èxit les competències bàsiques predeter-
minades per a cada nivell.

En un temps de crisi econòmica, cal que els governants 
facin els màxims esforços per optimitzar els recursos, 
però en el camp de l’ensenyament no poden dur-se a ter-
me polítiques de tipus discriminador vers una part de la 
població que creu en l’escolaritat en centres de titularitat 
pública i penalitzar-los en minvar un horari lectiu que ha-
via reeixit una equitat en el sistema educatiu.

Amb aquest objectiu, cal una reforma de la Llei d’Educa-
ció de Catalunya per igualar les condicions d’escolaritza-
ció entre totes les escoles que reben fons públics. És una 
eina per prestigiar l’escola pública, per garantir l’equitat 
i per prevenir i superar el fracàs escolar. Aquests tres ob-
jectius continuen vius i són necessaris en el moment ac-
tual.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

Proposició de llei

Article 1. De modificació de l’article 54.3  
de la Llei d’educació de Catalunya

L’article 54.3 quedarà redactat de la següent manera: 
«L’horari lectiu per a cada curs és d’entre vuit-centes se-
tanta-cinc i vuit-centes noranta hores per al segon cicle 
d’educació infantil i de mil cinquanta hores per a l’educa-
ció primària i per a l’educació secundària obligatòria. Per 
a la resta d’ensenyaments regulats per aquesta llei, la nor-
ma reglamentària que en concreti els aspectes curriculars 
ha de determinar el nombre d’hores lectives.»

Article 2. De modificació de l’article 54.4  
de la Llei d’educació de Catalunya

L’article 54.4 quedarà redactat de la següent manera: «En 
el segon cicle de l’educació infantil, l’horari escolar dels 
alumnes es pot estendre més enllà de l’horari lectiu, fins 
a un total de mil cinquanta hores cada curs. En la res-
ta d’etapes, l’horari escolar, que conté en tot cas l’horari 
lectiu, es pot concretar en funció de la programació anual 
del centre».
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Article 3. D’afegir una Disposició addicional a 
la Llei d’educació de Catalunya

Als efectes d’interpretació i d’integració de les normes 
contingudes en aquesta Llei, s’ha de tenir en compte allò 
que es va pactar al Pacte Nacional per l’Educació de 20 
de març de 2006, incorporant el seu contingut com An-
nex a aquesta Llei.

Article 4. D’afegir una Disposició transitòria a 
la Llei d’educació de Catalunya

Per a la plena aplicació del contingut de l’article 54.3 
d’aquesta Llei als centres de titularitat privada concer-
tats, s’ha d’haver donat compliment als requeriments 
continguts a l’apartat III i l’Annex II del Pacte Nacional 
per l’Educació de 20 de març de 2006, tal i com figuren a 
l’Annex d’aquesta Llei.

Article 5. D’afegir un Annex a la Llei 
d’educació de Catalunya

L’annex consisteix en el text del Pacte Nacional per 
l’Educació de 20 de març de 2006 amb els seus annexos.

Disposició Final

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

Palau del Parlament, 15 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera i Díaz, re-
presentant del SP C’s; Alfons López i Tena, representant 
del SP SI

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL 
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment per a elegir dos membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08

Propostes de candidats
Reg. 71338 i 71429 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 29.06.2012

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 71338)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pro-
posen el candidat següent perquè en la propera sessió ple-
nària sigui elegit membre del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.

– Sr. Salvador Alsius Clavera

Per tal de donar compliment a l’article 157 del 
Reglament del Parlament, s’adjunta el currículum del 
candidat.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ERC Portaveu GP ICV-EUiA

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió I Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71429)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableix el Reglament del Parlament en relació al proce-
diment per a l’elecció de càrrecs públics, i atès l’article 4 
de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC) modificada per la Llei 2/2012 
de 22 de febrer, comuniquen les candidatures següents, 
com a membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya. S’adjunten els currículums corresponents.

– Roger Loppacher i Crehuet

– Daniel Sirera i Bellés

I cas de sortir elegits, es proposa com a candidat a presi-
dent del CAC el Sr. Roger Loppacher i Crehuet.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012.

Jordi Turull i Negre Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del G. P. de CiU Portaveu del G.PPC

N. de la R.: Els currículum dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rectificació del text presentat
Reg. 70427 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Parlament 
que han advertit l’errada següent en Proposta de Resolu-
ció sobre els bombers voluntaris (tram. 250-01066/09), 
presentada 30 de març de 2012 i amb número de registre 
58638.

On diu:

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

Ha de dir:

«4. Modificar l’article 6.2.a) del Reglament del cos de 
bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, de 
manera que s’elimini el límit d’edat d’accés al cos esta-
blert als 35 anys.»

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

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

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

Esmenes presentades
Reg. 67177 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67177)

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

Apartat 3

«3. Insta al govern de la Generalitat de Catalunya a fer 
les gestions necessàries davant el govern de l’Estat per tal 
que promogui les directrius al Fiscal General de l’Estat i 
els canvis legislatius necessaris per fer possible la decla-

ració de nul·litat de ple dret general, però també individu-
alitzada per a totes aquelles persones que ho demanin per 
a elles o pels seus avant-passats, de tots els procediments 
judicials seguits davant els Consells de Guerra i demés 
tribunals d’excepció o ordinaris durant el règim dictato-
rial franquista que van suposar la condemna a mort o a 
presó de centenars de milers de ciutadans i ciutadanes, 
pel sol fet d’haver defensat el legítim govern republicà o 
haver lluitat contra la dictadura franquista.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67200 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67200)

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

«El Parlament insta el Govern a fer efectiu, tan aviat com 
la disponibilitat pressupostària ho permeti, el pagament 
dels expedients signats per mutu acord, amb els interes-
sos corresponents derivats del retard, als propietaris ex-
propiats per la construcció de la C-31 entre la Tallada 
d’Empordà i Torroella de Montgrí.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67201 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67201)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, la definició de la millora i integra-
ció urbana de la carretera BP-1503 tot prioritzant la mi-
llora de la seguretat viària a l’entorn de l’IES Leonardo 
da Vinci.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69426 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69426)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer efectiu el pagament, tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostaries ho permetin, dels deutes pen-
dents derivats de les expropiacions de les obres de millora 
de la C-31.»

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les deficiències de la via d’accés a l’autopis-
ta AP-7 des de Sant Sadurní d’Anoia i la re-
modelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09

Esmenes presentades
Reg. 69428 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69428)

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

Al punt 1

«1. Continuar amb les actuacions de millores puntuals 
del paviment i conservació de les barreres de seguretat 
en el tram de la carretera BP-2427 d’accés a Sant Sadur-
ní d’Anoia.»

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

Al punt 2

«2. Analitzar la funcionalitat de la rotonda existent a la 
carretera BP-2427 al costat proper al nucli urbà de Sant 
Sadurní d’Anoia»

Proposta de resolució sobre la petició al Go-
vern de l’Estat de l’execució del projecte fer-
roviari «Tercer fil» de Tarragona
Tram. 250-01125/09

Esmenes presentades
Reg. 69195 i 69429 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69195)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat segon

«Segon: Demanar al Govern de l’estat què l’execució pri-
oritària del tercer fil sigui una solució provisional mentre 
es realitzi el projecte i treballs d’execució de la reobertura 
de la línia Reus-Roda.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat Tercer

«Tercer: Realitzar una avaluació rigorosa abans de la 
instal·lació del «tercer fil» de l’afectació que pot suposar 
en els serveis actuals de trasllat de passatgers, atès que la 
reducció de capacitat de la línia més la possible pèrdua 
de puntualitat provocada per la heterogeneïtat del trànsit 
pot tenir efectes negatius sobre els serveis dels viatgers, 
que hores d’ara no ha estat avaluada.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat Quart

«Quart. Avançar en la posada en marxa del servei de ro-
dalies del Camp de Tarragona, tan o més inajornable i 
imprescindible, per a la mobilitat i la vida quotidiana de 
les persones com l’arribada de l’ample europeu al Port de 
Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69429)

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

Al punt 1

«1. Donar suport a la proposta del Govern d’implementar 
la via mixta en el corredor ferroviari existent entre el Port 
de Tarragona i Castellbisbal, i que la execució d’aquesta 
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implantació es faci de manera que es garanteixi l’absèn-
cia d’afeccions significatives als serveis actuals de viat-
gers i al futur servei de rodalies de Tarragona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69430 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69430)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a un cop l’Ajuntament de Lloret de Mar hagi signat 
un nou conveni amb la propietat de Bar Cala Banys, ade-
quar el projecte del camí de ronda entre la platja de Llo-
ret fins al castell de Sant Joan, de Lloret de Mar, i, quan 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin, procedir 
a la seva execució.»

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

Esmenes presentades
Reg. 66403 i 69431 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66403)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar 
i aprovar d’immediat el projecte de construcció d’un vi-
al de connexió que connecti la Ronda Sud d’Igualada 
amb el municipi d’Igualada, tot establint un calendari per 
l’aprovació del projecte i altres documents necessaris així 
per la seva execució.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69431)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar la funcionalitat del tram de la Ronda 
Sud de la Conca d’Òdena, actualment en funcionament, i 
a estudiar unes altres connexions amb el municipi d’Igua-
lada dins de les obres de la fase 2.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels criteris marcats per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre amb re-
lació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09

Esmenes presentades
Reg. 68874 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
68874)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

D’un nou apartat 2

«2. El Parlament insta el Govern a fer les gestions jurídi-
ques què s’escaiguin per tal d’impugnar el Pla de conca 
proposat per la CHE, per ésser la proposta incompatible 
amb la disposició addicional dècima de la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que establia 
el Pla de Protecció Integral del delta de l’Ebre, addicio-
nal que no va ésser modificada per la LEY 11/2005, de 22 
de junio, que establia que les comunitats autònomes po-
dran participar en la fixació dels cabals ecològics, però 
sense perjudici del que estableixi el Pla Integral de Pro-
tecció del Delta de l’Ebre.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat 3

«3. El Parlament insta el Govern a traslladar als organis-
mes competents de la Unió Europea la proposta de cabals 
mínims per al tram català de l’Ebre, en tant que contradi-
ria la Directiva Marc de l’Aigua, per tal que prenguin les 
mesures oportunes.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament insta el Govern a exigir al Govern de 
l’estat que faci públics els estudis tècnics i científics de 
base que utilitzi per a fixar els cabals ambientals i que 
tingui en compte l’opinió d’experts acreditats i entitats 
ambientals competents durant el procés.»

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’atorgament a Dipòsits Controlats de Cata-
lunya, SL, de l’autorització ambiental per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus no 
perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09

Esmenes presentades
Reg. 68455 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69455)

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

Del punt 2

«2. Executar tots els protocols, procediments i verificaci-
ons pertinents amb els màxims nivells de rigor i exigència 
per tal que en els diferents procediments i tràmits de l’au-
torització del dipòsit controlat de residus no perillosos de 
Seròs quedin dissipades, si s’escau, les objeccions formu-
lades a través del procés d’al·legacions.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69432 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69432)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, a programar el més ràpidament possible les obres 

corresponents a la nova connexió de Blanes a Lloret de 
Mar, en funció de les futures disponibilitats pressupostà-
ries futures i els objectius globals de contenció del dèficit 
públic.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69433 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69433)

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

«El Parlament insta el Govern a estudiar la possibilitat 
administrativa de posar parcialment en servei les obres 
d’aquest projecte mitjançant el funcionament de l’EDAR, 
mentre no es resol la connexió del col·lector amb el barri 
de la Creueta.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69381 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69381)

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

Al quart apartat del punt 4

4. A donar compte, a aquest Parlament, per mitjà de la 
presentació de la pertinent documentació que justifiqui 
les gestions realitzades per la H.C. de Justícia dins del 
darrer trimestre de 2012.»
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’una reunió extraordinària de la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
i la definició del cabal ambiental del tram fi-
nal de l’Ebre
Tram. 250-01167/09

Esmenes presentades
Reg. 68875 i 69434 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
68875)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat 1

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

«1. Convocar amb caràcter d’urgència una reunió de la 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
amb el president de la CHE i el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, per tractar la proposta de cabal ambi-
ental del tram final de l’Ebre feta per la CHE que posa en 
risc la sostenibilitat del Delta de l’Ebre.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat 4

«4. Fer les gestions jurídiques que s’escaiguin per tal 
d’impugnar el Pla de conca proposat per la CHE, per 
ésser la proposta incompatible amb la disposició addi-
cional dècima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional que establia el Pla de Protecció In-
tegral del delta de l’Ebre, addicional que no va ésser mo-
dificada per la LEY 11/2005, de 22 de junio, que esta-
blia que les comunitats autònomes podran participar en 
la fixació dels cabals ecològics, però sense perjudici del 
que estableixi el Pla Integral de Protecció del Delta de 
l’Ebre.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat 5

«5. Traslladar als organismes competents de la Unió Eu-
ropea la proposta de cabals mínims per al tram català de 
l’Ebre, en tant que contradiria la Directiva Marc de l’Ai-
gua, per tal que prenguin les mesures oportunes.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (4)

D’un nou apartat 6

«6. Exigir al Govern de l’Estat que faci públics els estu-
dis tècnics i científics de base que utilitzi per a fixar els 
cabals ambientals i que tingui en compte l’opinió d’ex-
perts acreditats i entitats ambientals competents durant 
el procés.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69434)

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

Al segon punt

«– Presentar les al·legacions, tenint en compte l’estudi 
elaborat per l’IRTA, i fer les gestions necessàries per in-
corporar la definició del cabal ambiental pel tram final 
de l’Ebre, que permeti complir amb les finalitats establer-
tes a la disposició addicional desena de la Llei del Pla hi-
drològic Nacional.»

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

Al tercer punt

«– Refermar el compromís polític amb les Terres de 
l’Ebre i la defensa del riu Ebre, rebutjant la proposta de 
cabal ambiental per al tram final del riu feta per la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre, segons resulta del projec-
te de Pla sotmès a consulta pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69435 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69435)

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

Al punt 1

«1. Elaborar el nou Pla per al dret a l’habitatge, que ha 
d’entrar en vigència l’any 2013, en què es tinguin present 
les mesures per fer front a les famílies amb recursos eco-
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nòmics del tot insuficients, així com quins han de ser els 
ajuts o finançament per fomentar la rehabilitació.»

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

Al punt 2

«2. El Pla haurà d’establir el marc de col·laboració amb 
les administracions locals i col·legis professionals, i tam-
bé la potenciació o especial protecció d’aquelles políti-
ques dirigides a nuclis antics, històrics o d’especial in-
terès.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69436 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69436)

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

Al punt 1

«1. Donar continuïtat al programa d’instal·lacions d’as-
censors destinats a les comunitats de propietaris de les 
promocions públiques d’habitatge, establint un procedi-
ment per convocatòria especifica amb concurrència com-
petitiva.»

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

Al punt 2 i 3

«2. Acordar amb els ajuntaments, amb barris de promo-
cions públiques d’habitatge administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, la suficient coordinació inte-
radministrativa entre les subvencions a atorgar per amb-
dues administracions per millorar l’accessibilitat dels 
seus edificis.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69437 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69437)

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

«El Parlament insta el Govern a fer les gestions neces-
sàries amb el Ministeri competent per tal que aquest ce-
deixi a l’ACA les infraestructures executades per ACUA-
MED referents a les actuacions finalitzades del PSARU a 
la conca de l’Ebre.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70901 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70901)

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

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

1. Posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm i de la propietat del Mas Cortals del Mig, quins 
són els deures de conservació dels propietaris que esta-
bleix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català.

2. Informar al titular d’aquest edifici i a l’Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm sobre les línies d’ajut establertes, a les 
quals es poden acollir, per tal de preservar el Mas Cortals 
del Mig, antic Mas Moragues, al terme municipal de Sant 
Hilari Sacalm, casa natal de Josep Moragues i Mas, ge-
neral de les tropes vigatanes o austriacistes a la Guerra 
de Successió.»
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Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Lleida, 
Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09

Esmenes presentades
Reg. 70869 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70869)

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

«1. A que, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Lleida, Balaguer i Cervera, fins que no es duguin a 
terme les reformes legislatives que el Ministeri de Justí-
cia té la voluntat d’engegar en aquesta legislatura i que 
han d’afectar de manera radical l’estructura judicial de 
tot l’Estat, com ara la creació de tribunals d’instància, la 
doble instància penal, la desjudicialització de les faltes i 
d’alguns procediments de la jurisdicció civil (divorcis), la 
jurisdicció voluntària, els canvis en la llei concursal, la 
llei del menor i la llei del jurat, l’atribució de major prota-
gonisme a la figura del ministeri fiscal en la instrucció pe-
nal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, 
i en tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme 
ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69681 i 70870 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69681)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions dels partits judici-
als de Berga amb el de Manresa, mantenint informats, en 
tot moment, els ajuntaments dels municipis afectat i els 
grups parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les pro-
postes del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de 
Demarcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en 
la Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Berga i Manresa, atesa la funció que compleixen i les ca-
racterístiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70870)

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

«1. A que, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Berga i Manresa, fins que no es duguin a terme les 
reformes legislatives que el Ministeri de Justícia té la vo-
luntat d’engegar en aquesta legislatura i que han d’afec-
tar de manera radical l’estructura judicial de tot l’Estat, 
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com ara la creació de tribunals d’instància, la doble ins-
tància penal, la desjudicialització de les faltes i d’alguns 
procediments de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdic-
ció voluntària, els canvis en la llei concursal, la llei del 
menor i la llei del jurat, l’atribució de major protagonis-
me a la figura del ministeri fiscal en la instrucció penal, 
o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en 
tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme ho 
aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70722 i 70907 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70722)

Apartat 2

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

De modificació del punt 2. Nova redacció

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a deba-
tre i acordar amb caràcter d’urgència un model propi de 
preus públics, beques i ajuts per Catalunya en el marc de 
la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema 
universitari català.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70907)

Apartat 1

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

«1. El Parlament de Catalunya denuncia davant el greuge 
comparatiu al que està sotmesa Catalunya en política de 
beques i insta al Govern de la Generalitat a demanar-ne 
el seu traspàs de manera immediata al Govern de l’Estat 
en el marc de la propera Comissió Bilateral Estat-Gene-
ralitat.»

Apartat 2

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no im-
pulsar una política de preus públics universitaris lligada 
a una política pròpia de beques.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70723 i 70908/ Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 70723)

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

De tot el text de la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acordar en el si del Consell Interuniversitari 
de Catalunya una proposta de mapa de titulacions per 
elevar i consensuar el proper mes de setembre de 2012 
dins del Pacte Nacional per la Universitat que surti de la 
Comissió per a l’estudi de la governança del sistema uni-
versitari català.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70908)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir tre-
ballant, en el marc del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, en l’establiment d’un mapa de titulacions universi-
tàries que tingui en compte:

1. Termes d’eficiència, qualitat contrastada i internacio-
nalització de les universitats.

2. Establiment de la dimensió global de l’oferta cap a la 
qual ha de tendir el sistema universitari de Catalunya, a 
mig i a llarg termini per anar-se acostant a les mitjanes 
europees.

3. Distribució de l’oferta d’estudis per camps de conei-
xement, nivells i àmbits territorials, per atendre apropia-
dament les necessitats i les expectatives socials, tenint en 
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compte l’expertesa i l’especialització de cadascuna de les 
universitats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70902 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70902)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Continuar treballant perquè l’execució de les obres de 
construcció del nou enllaç de Girona de l’AP-7 afectades 
per la troballa del Jaciment de Domeny es realitzi d’acord 
amb la normativa vigent.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’aplicació de la Llei 39/2006, de la de-
pendència, el 2012
Tram. 250-01194/09

Esmenes presentades
Reg. 70887 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70887)

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

A l’Apartat 1

«1. Garantir, tal i com el Govern està fent, l’aplicació de 
la Llei de la Dependència durant l’any a 2012 a Catalunya 
en els termes que preveu la llei.»

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

A l’Apartat 2

«2. Continuar reclamant al Govern de l’Estat els recur-
sos necessaris per a l’aplicació de la Llei de la Depen-
dència.»

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

A l’Apartat3

De tot el text de l’Apartat.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

A l’Apartat 4

De tot el text de l’Apartat.

Proposta de resolució sobre el Pla de pre-
venció i atenció de zones d’actuació prefe-
rent
Tram. 250-01199/09

Esmenes presentades
Reg. 70889 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70889)

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

A l’Apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Benestar, Social i Família a que realitzi el més aviat pos-
sible els Plans de prevenció i atenció de Zones d’Actuació 
Preferent.»

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

A l’Apartat 2

De tot el text de l’Apartat.
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Proposta de resolució sobre les situacions 
d’emergència social i la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-01205/09

Esmenes presentades
Reg. 70890 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70890)

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

A l’Apartat 1

«1. Mantenir, tal i com s’ha fet mitjançant la signatura 
dels contractes programa amb els ens locals, els recur-
sos adreçats als ajuntaments destinats a donar resposta 
a les situacions d’urgència social, com ajuts per deutes 
de lloguer, ajuts de pagament de subministraments bàsics 
com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per 
alimentació, entre d’altres, produïdes als municipis, com 
a conseqüència de les irregularitats i deficiències dels úl-
tims canvis de models de cobrament i de control dels PIR-
MIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.»

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

A l’Apartat 2

«2. Garantir el finançament de les plantilles de professio-
nals dels serveis socials bàsics d’acord amb el que preveu 
l’acord signat mitjançant els contractes programa amb 
els ens locals.»

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

A l’Apartat 3

«3. En relació amb les persones perceptores de la ren-
da mínima amb especials dificultats d’inserció al mer-
cat de treball i les persones aturades de llarga durada, 
que davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima 
d’Inserció, n’ han estat exclosos, presentar uns progra-
mes mixtos de formació i contractació per tal d’incentivar 
la contractació d’aquestes persones a les empreses d’in-
serció.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70891 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70891)

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

A l’Apartat 1

«1. Presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, 
l’informe sobre el Pla de racionalització per implantar 
una nova gestió unificada en un únic àmbit competenci-
al de la Renda Mínima d’Inserció. Aquesta pla ha d’in-
cloure:

a) El detall del redimensionament dels equips dedicats a 
la gestió del Programa.

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

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

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

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

A l’Apartat 2

«2. Comunicar als sol·licitants, a més de la resolució del 
seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en 
el termini de tres mesos.»
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Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’exclusió social en la transició de l’escola al 
treball
Tram. 250-01208/09

Esmenes presentades
Reg. 70469 i 70909 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 70469)

Apartat 1

Addició de noves lletres

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

D’un nou punt 1.a.bis

«Mantenir els recursos i les convocatòries dels PQPI 
subvencionats des del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció en conveni amb ajuntaments i per a projectes d’enti-
tats del tercer sector, atès que l’eliminació dels fons per 
part del Departament d’Empresa i Ocupació podria re-
percutir en una disminució d’un 50% de l’oferta total de 
PQPI i, per tant, l’oferta formativa adreçada als joves que 
abandonen o no acaben l’ESO per orientar-los a sortides 
laborals.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70909)

Apartat 1

Lletra a

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

A l’apartat a del punt 1

«a) Adequar l’oferta pública de PQPI a les necessitats ter-
ritorials i facilitar l’accés a cicles formatius de Grau mit-
jà pera joves provinents del PQPI.»

Apartat 2

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

Al punt 2

«2. Presentar abans de finals de l’any 2013, un informe 
al Parlament sobre el compliment d’aquestes mesures i 
comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per tal de donar compte de les actuacions rea-
litzades.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70892 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70892)

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

A la lletra a) de l’Apartat 1

«a) Continuar cobrint les necessitats bàsiques de les 
persones i famílies en situació o risc d’exclusió social a 
partir d’ajuts d’urgència social gestionats per ens locals, 
facilitar, mitjançant entitats d’iniciativa social, ajuts pun-
tuals a persones i famílies (aliments, productes bàsics, pa-
gament de llibres d’estudi, lleure infantil, roba...), activar 
plans de treball de caràcter integral a les persones i famíli-
es perceptores dels ajuts que facilitin orientació per buscar 
sortides a les seves necessitats d’ocupació, habitatge, salut, 
educació i conciliació familiar, implantar i. Fer el segui-
ment de les prestacions socials de caràcter econòmic per 
a menors d’edat en situació de risc, que es van implantar 
el passat any 2011 i mantenir, avaluar i millorar les pres-
tacions socials de caràcter econòmic per a joves ex-tute-
lats per la Generalitat de Catalunya.»

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

A la lletra b) de l’Apartat 1

«b) Mantenir, tal i com el Govern està fent dels ajuts eco-
nòmics i prestar suport específic a les famílies més vul-
nerables gestionats per la Generalitat, prestar suport espe-
cífic a les famílies monoparentals, a les nombroses, a les 
nouvingudes, així com a les que estiguin en situació de 
vulnerabilitat.»

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

A la lletra c) de l’Apartat 1

«c) Seguir prioritzant l’accés dels infants i joves en risc 
d’exclusió a les activitats i recursos tant culturals com 
d’oci (facilitant-los la mobilitat i l’accés a les TIC), incenti-
var la reutilització dels llibres escolars i repensar les llis-
tes de material que les escoles demanen a les famílies.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

A l’Apartat 2

De tot el text de l’Apartat.
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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

Esmenes presentades
Reg. 70893 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70893)

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

De tot el text de la Proposta de resolució

«El Parlament insta el Govern a:

1. Pel que fa a l’atenció social a determinats col·lectius en 
situació o risc d’exclusió.

a) Treballar, a partir de les mesures presentades i aprova-
des pel Grup de Treball de lluita contra la pobresa i per 
a la inclusió social, liderat pel Departament de Benestar 
Social i Família, i mitjançant el treball comunitari, per a 
evitar l’aïllament social i millorar la qualitat de vida de 
la gent gran, prevenir i detectar casos de maltractaments 
de la gent gran.

b) Continuar reforçant els serveis preventius que ajuden 
a evitar l’exclusió social en la infància i l’adolescència.

c) Seguir garantint l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que 
cobreixen les necessitats bàsiques d’alimentació. Analit-
zar la possibilitat d’incorporar el servei de la distribu-
ció d’aliments productes bàsics a la Cartera de serveis 
socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70894 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70894)

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

A l’Apartat 1

«1. Continuar impulsant, tal i com s’està fent des de la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, el treball 
comunitari a partir de fomentar la solidaritat entre famí-
lies enfortint el valor de les xarxes socials informals.»

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

A l’Apartat 2

«2. Continuar potenciant el voluntariat com a eina d’in-
clusió social.»

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

A l’Apartat 3

De tot el text de l’Apartat.

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

Esmenes presentades
Reg. 70895 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70895)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les següents accions en relació a les 
famílies catalanes:

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

b) Mantenir tal i com s’està fent els serveis necessaris per 
l’atenció a les persones dependents a càrrec de les famíli-
es, com són: els centres de dia i residencials per gent gran 
i persones amb discapacitat, el serveis d’atenció domicili-
ària social els serveis de Respir, famílies amb infants en 
llarga hospitalització, horaris d’atenció pediàtrica als CAP 
i altres mesures de suport a la conciliació i gestió de l’ús 
del temps.

c) Mantenir els ajuts per naixement, adopció o acolli-
ment, per a famílies en situació de vulnerabilitat.»
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Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una xarxa d’últim recurs de lluita contra 
l’exclusió social
Tram. 250-01214/09

Esmenes presentades
Reg. 70896 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70896)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir la coordinació amb els ens locals i els 
agents i entitats socials, i d’altres institucions per tal que 
totes les persones en situació objectiva de pobresa i risc 
imminent d’exclusió social, puguin accedir a:

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials

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

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció, d’acord amb la 
normativa vigent.

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

– Seguir donant suport a les persones amb risc de llan-
çament per desnonaments i per execucions hipotecàries, 
a través de les prestacions al lloguer, el servei d’interme-
diació entre els afectats i les entitats financeres, la Mesa 
de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a la si-
tuació d’urgència social residencial, la cessió d’habitat-
ges del parc públic a entitats sense ànim de lucre i, tam-
bé, que segueixi donant ajuts a administracions i entitats 
sense ànim de lucre per al manteniment dels habitatges 
d’inserció.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69687 i 70884 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69687)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions de partits judicials 
de Catalunya (concretament, del Prat de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Berga, Igua-
lada, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, Vic-Ri-
poll, Santa Coloma de Farners, La Bisbal de l’Empordà, 
Balaguer, Cervera, Falset, Valls, Gandesa i Amposta) 
mantenint informats, en tot moment, els ajuntaments dels 
municipis afectats i els grups parlamentaris, i comunicar 
aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest àmbit 
al grup de treball de la Llei orgànica del poder judici-
al i de la Llei de l’Estat de demarcació i planta judicial, 
d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX del Parlament 
de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Realitzar els tràmits oportuns davant el Govern de 
l’Estat, per tal de participar en el disseny de qualsevol 
modificació de la demarcació i planta judicials, d’acord 
amb la legislació vigent, i adequar-les a les necessitats 
reals del país.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Apartat 3

«3. Assumir les funcions que l’Estatut determina sobre 
demarcació i planta judicial, tot proposant per ordre de 
prioritat, prèvia acreditació de les seves necessitats pel 
volum dels assumptes dels jutjats i que no hi ha altres 
prioritats per a la creació d’altres jutjats, la constitució 
d’un un jutjat en les capitals de comarca que encara no 
en tenen, que són Banyoles (Pla de l’Estany), Les Bor-
ges Blanques (les Garrigues), Mollerussa (Pla d’Urgell), 
Tàrrega (Urgell), Pont de Suert (Alta Ribagorça), Sort 
(Pallars Sobirà), Montblanc (Conca de Barberà) i Móra 
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d’Ebre (Ribera d’Ebre), duent-se a terme d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

De tot l’apartat 4.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70884)

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

A tota la proposta de resolució

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Elaborar la proposta de demarcació i planta judicial 
que convingui, i adoptar les mesures necessàries per a fer 
possible la participació de les institucions de Catalunya 
en el procediment d’elaboració de la proposta quan els 
afecti.

2. Presentar el Pla de modernització tecnològica de l’Ad-
ministració de justícia a Catalunya, que permeti arribar, 
en un futur, a l’expedient judicial electrònic en l’oficina 
judicial.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70897 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70897)

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

De tot el text de la Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a actualitzar la programació territorial dels recur-
sos d’atenció especialitzada que haurà de determinar les 
necessitats territorials reals del territori de la Selva pel 
que fa a la construcció d’una residencia de Gent gran.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70867 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70867)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar, 
conjuntament amb la Cooperativa de l’Aldea, en l’execu-
ció del pla de viabilitat en què l’Assemblea general va ba-
sar les decisions preses el passat 30 de març i que li ha de 
permetre la seva continuïtat econòmica.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70910 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 26.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70910)

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

Al punt 1

1. Presentar, en el termini màxim de tres mesos, una pro-
posta organitzativa del Cos de Mossos d’Esquadra i de 
mecanismes de prevenció per la localització, control, se-
guiment i, si procedeix, detenció de les persones que s’or-
ganitzen per cometre actes violents en el marc de concen-
tracions o manifestacions. La finalitat d’aquestes mesures 
és una actuació preventiva i no només reactiva.

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

Al punt 2

«2. Revisar i modificar en el cas que s’estimi oportú els 
protocols d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra per 
què la identificació i detenció posterior de les persones 
que realitzen actes violents o vandàlics es produeixi tant 
en el moment de la manifestació i/o concentració com 
posteriorment amb l’ús dels mitjans tecnològics adients 
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(càmeres de seguretat, cintes de vídeo enregistrades pels 
mitjans de comunicació o per la pròpia policia, etc.).

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

Al punt 3

«3. Aplicar, quan procedeixi, el procediment administra-
tiu sancionador en aquells comportaments que no suposen 
una infracció penal però si administrativa, especialment 
en aquelles manifestacions o concentracions que es realit-
zen sense els requisits legals exigits i que comporten per-
judicis pels ciutadans al tallar-se carreteres o impedint la 
circulació del transport públic.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Al punt 4

«4. Iniciar els procediments administratius i penals quan 
procedeixi contra els responsables de la convocatòria de 
manifestacions o concentracions que no compleixin amb 
els requisits legals establerts.»

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

Al punt 5

«5. Intensificar la col·laboració amb la Fiscalia i el Poder 
Judicial per tal d’aplicar una resposta penal exemplifica-
dora, en el marc de la legalitat vigent, a les persones res-
ponsables d’aquests actes violents. Tanmateix, garantir el 
màxim possible que els responsables d’aquests fets es fa-
cin càrrec dels danys produït en la seva totalitat.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

Al punt 6

«6. Iniciar un treball conjunt, de forma urgent, amb els 
Ministeris de l’Interior i de Justícia per tal de promoure 
una reforma del Codi Penal i de la resta de la legislació 
vigent que procedeixi per tal de donar una resposta més 
efectiva a aquests comportaments violents, especialment 
en aquells casos que es realitza de forma organitzada. 
Tanmateix, a intensificar la col·laboració per tal de realit-
zar els seguiments i controls d’aquelles persones que vin-
gudes d’altres països participin d’aquests comportaments 
violents.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (7)

Al punt 7

«7. Treballar conjuntament amb els ajuntaments afectats, 
per tal de garantir i potenciar la personació com acusa-

ció particular, de la Generalitat o de l’ajuntament afectat, 
en aquelles procediments que se segueixin contra els res-
ponsables dels actes violents.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió (8)

Al punt 8

«8. Establir un fons econòmic destinat a la reparació dels 
danys, quan aquests no es cobreixen per les assegurances, 
que pateixen per actes vandàlics, en el marc d’aquests es-
deveniments, comerços, serveis, particulars, institucions i 
la Corporació local, tot formulant una proposta d’aplica-
ció del fons.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió (9)

Al punt 9

«9. Promoure una reflexió conjunta amb els mitjans de 
comunicació socials sobre el tractament i difusió de les 
accions delictives de les persones que cometen actes vio-
lents.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69680 i 70871 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69680)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Santa Coloma de Farners amb el de Girona, mante-
nint informats, en tot moment, els ajuntaments dels mu-
nicipis afectat i els grups parlamentaris, i comunicar 
aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest àmbit 
al grup de treball de la Llei Orgànica del Poder Judicial i  
de la Llei de l’Estat de Demarcació i Planta Judi cial, 
d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX del Parla-
ment de Catalunya.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Santa Coloma de Farners, atesa la funció que complei-
xen i les característiques i necessitats del territori.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Apartat 3

«3. No paralitzar el nou edifici judicial en procés de cons-
trucció a la nova zona de desenvolupament urbanístic de 
la capital de la Selva, a la continuació del carrer Mora-
gues de Santa Coloma de Farners afectat per la proposta 
d’agrupació del partits judicials d’acord amb el que esta-
bleix la Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70871)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Santa Coloma de Farners i Girona, fins que no es du-
guin a terme les reformes legislatives que el Ministeri de 
Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta legislatura i 
que han d’afectar de manera radical l’estructura judicial 
de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals d’instància, 
la doble instància penal, la desjudicialització de les faltes 
i d’alguns procediments de la jurisdicció civil (divorcis), 
la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei concursal, la 
llei del menor i la llei del jurat, l’atribució de major prota-
gonisme a la figura del ministeri fiscal en la instrucció pe-
nal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, 
i en tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme 
ho aconsellin.»

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

Apartat 3

«3. Finalitzar el projecte del nou edifici judicial quan les 
disponibilitats pressupostaries ho permetin»

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

Esmenes presentades
Reg. 69683 i 70872 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69683)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Ripoll amb el de Vic, mantenint informats, en tot mo-
ment, els ajuntaments dels municipis afectat i els grups 
parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les propostes 
del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de De-
marcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en la 
Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de Ri-
poll, atesa la funció que compleixen i les característiques 
i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70872)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
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organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Ripoll i Vic, fins que no es duguin a terme les reformes 
legislatives que el Ministeri de Justícia té la voluntat d’en-
gegar en aquesta legislatura i que han d’afectar de mane-
ra radical l’estructura judicial de tot l’Estat, com ara la 
creació de tribunals d’instància, la doble instància penal, 
la desjudicialització de les faltes i d’alguns procediments 
de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdicció voluntària, 
els canvis en la llei concursal, la llei del menor i la llei 
del jurat, l’atribució de major protagonisme a la figura 
del ministeri fiscal en la instrucció penal, o els canvis en 
l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en tot cas, sempre 
que els estudis que es duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69682 i 70873 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69682)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
d’igualada amb el de Manresa, mantenint informats, en 
tot moment, els ajuntaments dels municipis afectat i els 
grups parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les pro-
postes del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de 
Demarcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en 
la Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarca-
ció i Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el 
manteniment de la distribució actual del partit judicial 
d’Igualada, atesa la funció que compleixen i les caracte-
rístiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70873)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
d’Igualada i Manresa, fins que no es duguin a terme les 
reformes legislatives que el Ministeri de Justícia té la vo-
luntat d’engegar en aquesta legislatura i que han d’afec-
tar de manera radical l’estructura judicial de tot l’Estat, 
com ara la creació de tribunals d’instància, la doble ins-
tància penal, la desjudicialització de les faltes i d’alguns 
procediments de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdic-
ció voluntària, els canvis en la llei concursal, la llei del 
menor i la llei del jurat, l’atribució de major protagonis-
me a la figura del ministeri fiscal en la instrucció penal, 
o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en 
tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme ho 
aconsellin.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 69684 i 70874 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69684)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Vilafranca del Penedès amb el de Vilanova i la Geltrú, 
mantenint informats, en tot moment, els ajuntaments dels 
municipis afectat i els grups parlamentaris, i comunicar 
aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest àmbit 
al grup de treball de la Llei Orgànica del Poder Judicial 
i de la Llei de l’Estat de Demarcació i Planta Judicial, 
d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX del Parlament 
de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de Vi-
lafranca del Penedès, atesa la funció que compleixen i les 
característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70874)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, fins que 
no es duguin a terme les reformes legislatives que el Mi-
nisteri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta le-
gislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Sant 
Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Em-
pordà
Tram. 250-01229/09

Esmenes presentades
Reg. 69685 i 70875 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69685)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Sant Feliu de Guíxols amb el de La Bisbal de l’Empor-
dà, mantenint informats, en tot moment, els ajuntaments 
dels municipis afectat i els grups parlamentaris, i comu-
nicar aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest 
àmbit al grup de treball de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i Planta 
Judicial, d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX del 
Parlament de Catalunya.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Sant Feliu de Guíxols, atesa la funció que compleixen i 
les característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70875)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d’Empordà, fins que 
no es duguin a terme les reformes legislatives que el Mi-
nisteri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta le-
gislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69686 i 70876 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69686)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Falset amb el de Reus, mantenint informats, en tot mo-
ment, els ajuntaments dels municipis afectat i els grups 
parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les propostes 
del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de De-
marcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en la 
Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Falset, atesa la funció que compleixen i les característi-
ques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70876)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials de 
Falset i Reus, fins que no es duguin a terme les reformes 
legislatives que el Ministeri de Justícia té la voluntat d’en-
gegar en aquesta legislatura i que han d’afectar de mane-
ra radical l’estructura judicial de tot l’Estat, com ara la 
creació de tribunals d’instància, la doble instància penal, 
la desjudicialització de les faltes i d’alguns procediments 
de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdicció voluntària, 
els canvis en la llei concursal, la llei del menor i la llei 
del jurat, l’atribució de major protagonisme a la figura 
del ministeri fiscal en la instrucció penal, o els canvis en 
l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en tot cas, sempre 
que els estudis que es duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69673 i 70877 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69673)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
d’Esplugues de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llo-
bregat, mantenint informats, en tot moment, els ajunta-
ments dels municipis afectats i els grups parlamentaris, 
i comunicar aquest rebuig i les propostes del Govern en 
aquest àmbit al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial, d’acord amb l’establert en la Moció 100/
IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial d’Es-
plugues de Llobregat, atesa la funció que compleixen i les 
característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70877)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
d’Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, fins 
que no es duguin a terme les reformes legislatives que el 
Ministeri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta 
legislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69677 i 70878 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69677)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions dels partits judici-
als de Cornellà de Llobregat amb el de L’Hospitalet de 
Llobregat, mantenint informats, en tot moment, els ajun-
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taments dels municipis afectat i els grups parlamentaris, 
i comunicar aquest rebuig i les propostes del Govern en 
aquest àmbit al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial, d’acord amb l’establert en la Moció 100/
IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Cornellà de Llobregat, atesa la funció que compleixen i 
les característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70878)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, fins 
que no es duguin a terme les reformes legislatives que el 
Ministeri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta 
legislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69678 i 70879 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69678)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judi cials 
de Sant Boi de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llo-
bregat, mantenint informats, en tot moment, els ajunta-
ments dels municipis afectat i els grups parlamentaris, 
i comunicar aquest rebuig i les propostes del Govern en 
aquest àmbit al grup de treball de la Llei Orgànica del Po-
der Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i Plan-
ta Judicial, d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX  
del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Sant Boi de Llobregat, atesa la funció que compleixen i 
les característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70879)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifi-
cació, faci els estudis sobre la població, característiques 
i organització del territori, comunicacions, la realitat 
socio econòmica i altres elements, com ara les disponibi-
litats d’infraestructures judicials, tots ells elements que 
hauran de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous 
partits i demarcacions judicials, i sempre que es consi-
deri adient modificar l’actual distribució dels partits ju-
dicials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Sant Boi de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, fins 
que no es duguin a terme les reformes legislatives que el 
Ministeri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta 
legislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69679 i 70880 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69679)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions dels partits judici-
als de Mollet del Vallès amb el de Granollers, mantenint 
informats, en tot moment, els ajuntaments dels municipis 
afectat i els grups parlamentaris, i comunicar aquest re-
buig i les propostes del Govern en aquest àmbit al grup 
de treball de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la 
Llei de l’Estat de Demarcació i Planta Judicial, d’acord 
amb l’establert en la Moció 100/IX del Parlament de Ca-
talunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-

teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Mollet del Vallès, atesa la funció que compleixen i les ca-
racterístiques i necessitats del territori.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Apartat 3

«3. No paralitzar el nou edifici judicial en procés de cons-
trucció a la Ronda dels Pinetons de Mollet del Vallès 
afectat per la proposta d’agrupació del partits judicials 
d’acord amb el que estableix la Moció 100/IX del Parla-
ment de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70880)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Mollet del Vallès i Granollers, fins que no es duguin a 
terme les reformes legislatives que el Ministeri de Justí-
cia té la voluntat d’engegar en aquesta legislatura i que 
han d’afectar de manera radical l’estructura judicial de 
tot l’Estat, com ara la creació de tribunals d’instància, la 
doble instància penal, la desjudicialització de les faltes i 
d’alguns procediments de la jurisdicció civil (divorcis), la 
jurisdicció voluntària, els canvis en la llei concursal, la 
llei del menor i la llei del jurat, l’atribució de major prota-
gonisme a la figura del ministeri fiscal en la instrucció pe-
nal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, 
i en tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme 
ho aconsellin.»

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

Apartat 3

«3. Finalitzar el projecte de nou edifici judicial quan les 
previsions pressupostàries ho permetin.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 69675 i 70881 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69675)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de El Prat de Llobregat amb el de L’Hospitalet de Llobre-
gat, mantenint informats, en tot moment, els ajuntaments 
dels municipis afectat i els grups parlamentaris, i comu-
nicar aquest rebuig i les propostes del Govern en aquest 
àmbit al grup de treball de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i Planta 
Judicial, d’acord amb l’establert en la Moció 100/IX del 
Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de El 
Prat de Llobregat, atesa la funció que compleixen i les 
característiques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70881)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 1

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
d’El Prat de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, fins 
que no es duguin a terme les reformes legislatives que el 
Ministeri de Justícia té la voluntat d’engegar en aquesta 
legislatura i que han d’afectar de manera radical l’estruc-
tura judicial de tot l’Estat, com ara la creació de tribunals 
d’instància, la doble instància penal, la desjudicialització 
de les faltes i d’alguns procediments de la jurisdicció civil 
(divorcis), la jurisdicció voluntària, els canvis en la llei 
concursal, la llei del menor i la llei del jurat, l’atribució 
de major protagonisme a la figura del ministeri fiscal en 
la instrucció penal, o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, 
entre d’altres, i en tot cas, sempre que els estudis que es 
duguin a terme ho aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69674 i 70882 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69674)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Gandesa amb el de Tortosa, mantenint informats, en 
tot moment, els ajuntaments dels municipis afectat i els 
grups parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les pro-
postes del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de 
Demarcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en 
la Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Gandesa, atesa la funció que compleixen i les caracterís-
tiques i necessitats del territori.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70882)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Gandesa i Tortosa, fins que no es duguin a terme les 
reformes legislatives que el Ministeri de Justícia té la vo-
luntat d’engegar en aquesta legislatura i que han d’afec-
tar de manera radical l’estructura judicial de tot l’Estat, 
com ara la creació de tribunals d’instància, la doble ins-
tància penal, la desjudicialització de les faltes i d’alguns 
procediments de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdic-
ció voluntària, els canvis en la llei concursal, la llei del 
menor i la llei del jurat, l’atribució de major protagonis-
me a la figura del ministeri fiscal en la instrucció penal, 
o els canvis en l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en 
tot cas, sempre que els estudis que es duguin a terme ho 
aconsellin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69676 i 70883 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69676)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Judi-
cial amb relació a les agrupacions dels partits judicials 
de Valls amb el de Reus, mantenint informats, en tot mo-
ment, els ajuntaments dels municipis afectat i els grups 
parlamentaris, i comunicar aquest rebuig i les propostes 

del Govern en aquest àmbit al grup de treball de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de De-
marcació i Planta Judicial, d’acord amb l’establert en la 
Moció 100/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Sol·licitar al grup de treball de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i de la Llei de l’Estat de Demarcació i 
Planta Judicial designat pel Ministeri de Justícia el man-
teniment de la distribució actual del partit judicial de 
Valls, atesa la funció que compleixen i les característi-
ques i necessitats del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70883)

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

Apartat 1

«1. A què, amb anterioritat a fer la proposta de modifica-
ció, faci els estudis sobre la població, característiques i 
organització del territori, comunicacions, la realitat soci-
oeconòmica i altres elements, com ara les disponibilitats 
d’infraestructures judicials, tots ells elements que hauran 
de ser avaluats per dissenyar la proposta de nous partits i 
demarcacions judicials, i sempre que es consideri adient 
modificar l’actual distribució dels partits judicials.»

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

Apartat 2

«2. A mantenir l’actual distribució dels partits judicials 
de Valls i Reus, fins que no es duguin a terme les reformes 
legislatives que el Ministeri de Justícia té la voluntat d’en-
gegar en aquesta legislatura i que han d’afectar de mane-
ra radical l’estructura judicial de tot l’Estat, com ara la 
creació de tribunals d’instància, la doble instància penal, 
la desjudicialització de les faltes i d’alguns procediments 
de la jurisdicció civil (divorcis), la jurisdicció voluntària, 
els canvis en la llei concursal, la llei del menor i la llei 
del jurat, l’atribució de major protagonisme a la figura 
del ministeri fiscal en la instrucció penal, o els canvis en 
l’àmbit de l’arbitratge, entre d’altres, i en tot cas, sempre 
que els estudis que es duguin a terme ho aconsellin.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 70903 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70903)

Apartat 1

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

Al punt 1

«1. Potenciar la col·laboració amb les institucions i enti-
tats de l’Alguer (Sardenya), i molt en concret amb l’Obra 
Cultural Algueresa, que treballen per defensar la llengua 
i la cultura catalanes i enfortir les relacions amb Catalu-
nya.»

Apartat 2

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

Al punt 2

«2. Potenciar les actuacions de l’Espai Llull, Represen-
tació de la Generalitat a l’Alguer, en la defensa i en la 
valorització de la llengua i la cultura catalanes, en col-
laboració amb el Municipi de l’Alguer, del qual depèn la 
política lingüística de la ciutat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69688 i 70885 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69688)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Que el Departament de Justícia deixi sense efecte la 
decisió de tancar el centre de justícia Juvenil Montilivi 
d’acord amb l’establert en la Moció 107/IX del Parlament 
de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Que es garanteixi la continuïtat dels 53 treballadors 
de la plantilla de Montilivi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70885)

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

Apartat 1

«1. Que el Departament de Justícia mantingui obert el pis 
d’inserció de Girona –ara dependent del Centre Monti-
livi– com a unitat independent destinada a nois i noies, 
principalment de la demarcació de Girona, que tenen im-
posades mesures d’internament en règim obert o semio-
bert i es troben en l’última fase de la mesura, per facilitar 
el procés d’inserció en el seu entorn social i familiar.»

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

Apartat 2

«2. Que es garanteixi que les persones que estan ocupant 
els llocs de treball adscrits al Centre Montilivi puguin in-
corporar-se als nous llocs de treball creats als centres 
de justícia juvenil i equips de medi obert d’acord amb el 
procediment i requisits que preveu la normativa vigent de 
provisió de llocs de treball de l’administració pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70904 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70904)

Apartat 1

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

Al punt 1

«1. Revisar i desplegar el Pla d’Equipaments Culturals 
d’acord amb les necessitats del territori, tenint en compte 
els equipaments públics i privats existents i adaptant-lo a 
la realitat de la situació actual de crisi econòmica»
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Apartat 2

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

Al punt 2

«2. Abans d’aprovar-lo per part del Govern presentar en 
el termini de tres mesos la nova planificació a la Comis-
sió de Cultura i Llengua del Parlament i obrir un procés 
de consens amb el món local.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69689 i 70886 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 28.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69689)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Apartat 1

«1. Que el Departament de Justícia deixi sense efecte la 
decisió de tancar el centre de justícia Juvenil Els Til·lers 
d’acord amb l’establert en la Moció 107/IX del Parlament 
de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Apartat 2

«2. Que es garanteixi la continuïtat dels treballadors de 
la plantilla de Els Til·lers.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70886)

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

Apartat 1

«1. Que el Departament de Justícia mantingui oberta la 
Unitat Terapèutica de Els Til·lers de Mollet del Vallès, 
atesa la necessitat de comptar amb una unitat d’aquestes 
característiques.»

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

Apartat 2

«2. Que es garanteixi que les persones que estan ocupant 
els llocs de treball adscrits al Centre Els Til·lers puguin 
incorporar-se als nous llocs de treball creats als centres 
de justícia juvenil i equips de medi obert en el marc del 
procediment i requisits que preveu la normativa vigent de 
provisió de llocs de treball de l’administració pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70905 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 27.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70905)

Apartat 2

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

Al punt 2

2. El Parlament de Catalunya recolza la seva candidatura 
com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNES-
CO i insta el Govern de la Generalitat i al Govern espa-
nyol a:

2.1 Donar suport i defensar, en el marc del Consell del 
patrimoni històric espanyol, la seva candidatura, per tal 
que sigui inclosa en la llista indicativa.

2.2 Treballar perquè sigui un representant de la Gene-
ralitat de Catalunya qui defensi davant la UNESCO la 
candidatura.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Nova, a Cervelló, i la instal·lació 
d’un mòdul provisional per a P3 per a l’inici 
del curs 2012-2013
Tram. 250-01279/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’abocador del 
coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de creació d’un impost a 
les grans fortunes
Tram. 250-01281/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució de rebuig a la retalla-
da pressupostària i al copagament en la sa-
nitat pública aprovats pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a posar fi als 
privilegis de les confessions religioses
Tram. 250-01283/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la bonificació 
per recurrència del cost del peatge de l’au-
topista Pau Casals als usuaris residents al 
Garraf
Tram. 250-01284/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona
Tram. 250-01285/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, 
de la Granada
Tram. 250-01286/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
projecte i la construcció del nou edifici de 
l’Escola Guerau de Peguera, de Torrelles de 
Foix
Tram. 250-01287/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafran-
ca del Penedès, en escola superior d’arts i 
de disseny
Tram. 250-01288/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del suport econòmic a l’Escola Municipal 
d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès, i la 
potenciació de l’oferta formativa
Tram. 250-01289/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
del transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre de reconeixe-
ment de l’estelada com a bandera històrica 
catalana
Tram. 250-01292/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre els serveis 
de transport públic entre el Baix Llobregat 
nord, Martorell i Barcelona
Tram. 250-01293/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions del Parlament amb re-
lació a les obres de construcció de l’edifici 
nou de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-01294/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el servei de 
transport públic per carretera entre Abrera 
i Barcelona
Tram. 250-01295/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta de 
cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01296/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una nova passera sobre el Fluvià al sector 
de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de dos dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
Tram. 250-01298/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre les sentències 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya relatives a la reintroducció del castellà 
com a llengua vehicular a l’escola
Tram. 250-01299/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la pujada voluntària al Centre Penitenciari 
de Ponent i l’extensió d’aquest sistema als 
altres centres penitenciaris
Tram. 250-01300/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla director de bombers
Tram. 250-01301/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que anul·la la qualificació del ca-
talà com a llengua preferent de l’Ajuntament 
de Barcelona
Tram. 250-01302/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació per a persones amb dis-
capacitat
Tram. 250-01303/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de Colòmbia com a país prioritari en matèria 
de cooperació
Tram. 250-01304/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució de suport a la partici-
pació de les seleccions esportives catalanes 
en totes les competicions esportives inter-
nacionals
Tram. 250-01305/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i millorament dels serveis de rehabilitació i 
reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’ofi-
cines d’intermediació en execucions hipote-
càries
Tram. 250-01308/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport públic entre Capellades i 
l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat 
d’aquest municipi
Tram. 250-01309/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de la carretera C-51 entre Albinya-
na i Valls
Tram. 250-01310/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport públic per carretera entre Igualada 
i Barcelona
Tram. 250-01311/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
institut de secundària de dues línies a la Vall 
d’en Bas
Tram. 250-01313/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria al consultori mèdic 
d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins-
titut Català del Sòl, la inversió en el mante-
niment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la derogació 
de les mesures d’implantació de noves ta-
xes en la formació professional per al curs 
2012-2013
Tram. 250-01316/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la segona fase i la posada en marxa de 
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-01317/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de remodelació i ampliació de l’Es-
cola de Gironella
Tram. 250-01318/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions atorgades per l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament a 
les organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament
Tram. 250-01319/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades als conductors que es neguen a 
pagar els peatges
Tram. 250-01320/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució d’adhesió a la Decla-
ració universal sobre els arxius
Tram. 250-01322/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució de suport a la Ruta 
Pacífica de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09

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 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
del servei d’autobusos entre els municipis 
del Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
passos de fauna a la carretera C-25 entre 
Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució d’adhesió a la campa-
nya «No amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Congrés Mundial de Telefonia Mòbil d’un es-
pai de reflexió sobre la responsabilitat de les 
empreses en l’explotació de recursos natu-
rals a la República Democràtica del Congo 
per a l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de protecció de persones i béns 
de l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi-
tano
Tram. 250-01329/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la dinamització 
econòmica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa de transport escolar i sobre 
l’increment dels recursos pressupostaris per 
al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
personal i l’increment de recursos del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
de cinc cubans detinguts als Estats Units 
d’Amèrica
Tram. 250-01334/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el control de 
l’exercici de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la prestació del 
servei ferroviari de la línia de tren entre Llei-
da, Tarragona i Barcelona amb els combois 
adequats
Tram. 250-01336/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el cessament 
de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo 
de Cementos Portland Valderrivas de Vall-
carca, a Sitges
Tram. 250-01337/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’assumpció ex-
clusiva de competències en matèria de se-
guretat
Tram. 250-01338/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins-
titut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum 
de Barcelona
Tram. 250-01340/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 87

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants públiques
Tram. 250-01341/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe del Govern sobre els ingressos 
recaptats i les inversions i les despeses cor-
rents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del centre d’urgències d’atenció primària del 
CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-01344/09

Presentació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep 
Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas 
Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 70268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Assumpció Laïlla i Jou, portaveu a la Comissió de Salut 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Josep M. 
Sabaté Guasch, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari Socialista, Eva García Rodríguez, portaveu 
a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Josep Vendrell Gardeñes, portaveu 
a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, portaveu a la Comissió de Salut 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Jordi Cañas Pérez, portaveu a la Comissió de Salut 
del Subgrup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP del CAP 
El Serral de Sant Vicenç dels Horts a partir de l’1 de ju-
liol de 2011. Això a suposat, entre altres coses, la pèr-
dua del personal sanitari que cobria el servei d’urgències 
de 8 del matí a 8 de la tarda (dos metges i dos inferme-
res). D’aquesta manera s’ha produït un deteriorament de 
les condicions laborals dels metges que han d’assumir el 
treball que abans feien els seus companys, així com una 
davallada de la qualitat de l’atenció que s’ofereix als ciu-
tadans.

D’altra banda es dona la situació de que persones que 
abans eren ateses a l’instant al mateix edifici del Serral 
ara han de fer una llarga espera o son derivades a l’hospi-
tal de Sant Boi, que pot derivar en una situació dramàti-
ca per aquell ciutadà o ciutadana que no tingui mitjans o 
no estigui en condicions de fer el desplaçament. Una al-
tre qüestió important es que aquet tancament del CUAP 
es contrari a una política seriosa de descongestionament 
dels Hospitals, que acaben assumint una càrrega als seus 
serveis d’urgències molt superior a les seves capacitats.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
abans de concloure el setembre de 2012 al Govern Terri-
torial de Salut, a l’Ajuntament, a les persones usuàries i 



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 88

als professionals les dades objectives i la valoració sobre 
la qualitat de la sanitat pública i l’impacte sobre les per-
sones usuàries del tancament de l’atenció continuada al 
CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobre-
gat) des de fa pràcticament un any.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reobrir el centre d’atenció continuada al CAP 
El Serral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) amb 
els efectius mèdics i de suport i l’habilitació de les instal-
lacions que siguin necessaris.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Josep M. Sabaté Guasch, portaveu a la CS del GP SOC; 
Eva García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC; 
Josep Vendrell Gardeñes, portaveu a la CS GP ICV-
EUiA; Carme Capdevila i Palau, portaveu a la CS del GP 
d’ERC; Jordi Cañas Pérez, portaveu a la CS del SP C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació mensual del lot higiènic als in-
terns del Centre Penitenciari Ponent, de Llei-
da
Tram. 250-01345/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, 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 Justícia.

Exposició de motius

Des de fa uns dies el Centre Penitenciari de Ponent ha 
comunicat a la població reclusa que el lot que tenen as-
signats els presos per a la seva neteja personal es veurà 
reduït.

Segons els articles 221 i 222 del Reglament penitencia-
ri, l’administració ha de proporcionar als interns un lot 
higiènic.

Fins ara aquest lot higiènic es dotava mensualment de:  
1 tub de dentífric, 3 maquinetes d’afaitar i 3 rotllos de pa-
per higiènic, 1 pasta d’afaitar, 1 gel-xampú, 1 raspall de 
dents, 3 preservatius, 1 desodorant i 1 pinta.

A partir del mes de juny aquest lot es donarà cada 4 me-
sos, el primer lliurament del lot serà al juny i el segon a 
l’octubre d’enguany.

El grup parlamentari sotasignat entén que ampliar el ter-
mini de dotació mensual a 4 mesos no ajudarà a que els 
interns puguin tenir un bon nivell d’higiene personal i 
no es pot pretendre un estalvi a partir de mesures com 
aquestes.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

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

Mantenir el lot higiènic que es venia dotant, de forma 
mensual, als interns del Centre Penitenciari de Ponent.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’enllaç entre la carretera C-17 i Ri-
poll
Tram. 250-01346/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Esteve Pujol i Badà, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 30 de juny de 2011 el conseller del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, va posar en servei l’últim tram 
del desdoblament de l’Eix Centelles - Vic - Ripoll (C-17).

Ja en aquella data el Departament va anunciar que s’esta-
va redactant el projecte constructiu de l’enllaç de la C-17 
amb el nucli de Ripoll i que preveia iniciar la seva execu-
ció durant l’any 2012.

Aquest condicionament del tram de la C-17 més proper 
al nucli urbà de Ripoll, té una longitud d’1,8 quilòmetres. 
Aquest tram discorre entre la carretera de les Llosses i la 
rotonda d’accés a Ripoll i, ateses les seves característi-
ques més urbanes, es va tractar específicament en els es-
tudis inicials, tot separant-lo del desdoblament finalitzat 
el juny del 2011. L’obra comportarà una inversió estima-
da en 6 MEUR.

En la seva darrera visita al territori, el Conseller, va 
anunciar que no podia posar cap data a l’inici d’aques-
tes obres.

Des del Grup parlamentari socialista, creiem que no es 
pot canviar un compromís adquirit per el propi govern 
amb els ciutadans de Ripoll i no ser capaç de donar un 
nou calendari per a la seva execució.

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

El Parlament insta al Govern a iniciar les obres de l’en-
llaç entre la C-17 i el nucli de Ripoll.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Esteve Pu-
jol i Badà, Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la variant est de Ripoll
Tram. 250-01347/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 70280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Esteve Pujol i Badà, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La variant est de Ripoll es la via que ha de permetre 
connectar la C-17, al sud del municipi, amb l’N-260, al 
nord-est, per evitar el pas per l’interior del nucli urbà dels 
vehicles que es volen dirigir cap a Sant Joan de les Aba-
desses. També s’ha de millorar la mobilitat i alliberar el 
nucli de Ripoll del trànsit de pas, els estudis sotmesos 
a informació publica l’any 2010 incloïen una variant de 
l’N-260a (carretera de Ripoll a Vallfogona de Ripollès). 
Ambdues actuacions comporten una inversió de prop de 
78 MEUR.

La variant est de Ripoll, correspon a una via d’un carril 
per sentit, amb una longitud d’uns 4 quilòmetres, des de 
la C-17, al sud del municipi, fins a la C-26 (ronda de Mas 
d’en Bosc), poc abans de l’inici de l’N-260, al nord-est. 
Segons el traçat considerat més idoni, la variant compor-
ta una inversió de 73,8 MEUR.

En la darrera visita del Conseller de Territori i sostenibi-
litat a Ripoll, el conseller va manifestar que aquesta vari-
ant no forma part la seva llista d’actuacions prioritàries.

Des del Grup Parlamentari Socialista, considerem aques-
ta infraestructura clau per aquest territori, i no podem 
admetre que el Govern no la contempli com a prioritària 
i que ni tant sols puguis donar resposta de les previsions 
del Departament pel que fa a la seva execució.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a:

1. Redactar el projecte constructiu de la variant est de 
Ripoll.

2. Presentar davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat d’aquesta cambra un calendari per a l’execució de la 
variant est de Ripoll.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Esteve Pu-
jol i Badà, Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos de Renfe de millorar els 
combois de la línia ferroviària entre Barcelo-
na i Puigcerdà
Tram. 250-01348/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Esteve Pujol i Badà, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Per la línia Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà hi circulen 
de manera exclusiva trens de Renfe Rodalies. Entre Bar-
celona i Vic són de la denominada línia R3 que uneix 
L’Hospitalet i la capital de l’Osona mentre que els serveis 
de la resta de la línia tot i ser de rodalies no tenen cap de-
nominació específica.

Els combois que circulen per aquesta línia no estan ade-
quats per a viatges de tanta durada. Els usuaris ja fa 
temps que reclamen la seva millora

La tardor de 2011 el Conseller de Territori i Sostenibilitat 
va anunciar que la millora de l’interior dels trens d’aques-
ta línia seria efectiva el mes d’abril de 2012. Sembla però 
que aquests trens no circularan fins el proper mes d’oc-
tubre.

Davant d’aquest incompliment el Conseller va manifes-
tar que no faria seva cap més data i que a partir d’ara fos 
Renfe qui respongués d’aquest anuncis.

Des del Grup Parlamentari Socialista volem constatar 
que el Govern té transferida les competències de Roda-
lies i Regionals i que un Conseller del Govern no pot no 
donar una resposta així davant dels usuaris afectats. Cre-
iem que és responsabilitat del Govern exigir el compli-
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ment dels compromisos que s’han pres davant dels usua-
ris d’aquesta línia.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a exigir a Renfe el compli-
ment dels seus compromisos pel que fa a la millora dels 
combois de la línia de Tren Barcelona-Puigcerdà, i així 
mateix a informar als ciutadans de quina serà la data de 
posada en servei d’aquestes millores.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Esteve Pu-
jol i Badà, Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de centres d’atenció primària als barris de 
Pardinyes i Mangraners, de Lleida
Tram. 250-01349/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Eva 
García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Actualment els barris de Balàfia, Pardinyes i Secà Sant 
Pere de la ciutat de Lleida han de compartir Centre 
d’Atenció Primària, el qual comporta una sobresaturació 
i uns retards importants en les visites. Aquest fet es deu 
principalment al gran creixement del barri de Pardinyes 
que actualment no té CAP propi i l’ha de compartir amb 
el del barri de Balàfia.

Tanmateix, el barri de Magraners de Lleida reclama la 
implantació a la zona d’un centre d’atenció primària. 
Fa anys que els veïns de la zona reclamen la implanta-
ció d’aquest servei mèdic ja que actualment els veïns han 
de desplaçar-se a un altre barri per tenir l’atenció mèdica 
adequada.

A les dificultats per al desplaçament d’una població enve-
llida com és la dels veïns del barri de Magraners s’uneix 
la saturació del centre d’atenció primària del barri de la 
Bordeta que sona servei als dos barris, el qual suposa uns 
17.000 ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a establir un calendari definitiu per a la construcció 
dels Centres d’Atenció Primària dels barris de Pardinyes 
i Magraners a Lleida.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Eva García 
Rodríguez, diputades del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un hospital comarcal a Tàrrega
Tram. 250-01350/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

La reivindicació d’un hospital comarcal a Tàrrega és his-
tòrica, ja que des de 1987 existeixen uns terrenys muni-
cipals continguts al Centre d’Atenció Primària reservats 
per a la seva construcció. Fins i tot, a finals dels anys 80 
es va col·locar la primera pedra del sol·licitat centre sani-
tari, però sense elaborar mai un projecte detallat de les 
instal·lacions.

Arribat el 2012, la situació es troba igualment paralitza-
da i Tàrrega no disposa del seu hospital. La reivindica-
ció d’un hospital comarcal està basada en el sentit comú. 
Tàrrega és la capital de la comarca de l’Urgell, té una 
població de 17.218 habitants i una àrea d’influència de 
40.000 persones. Només disposa d’un CAP per donar co-
bertura a la seva ciutat i a la seva àrea d’influència, com 
ja hem vist, densament poblada.

A tot el ja mencionat, s’ha d’afegir que l’hospital més 
proper a aquesta població i a la seva àrea d’influència es 
troba a Lleida i Igualada, totes dues ciutats situades a 50 
km en direccions oposades (el que representa uns 40-45 
minuts de trajecte).

Aquesta precarietat provocada per la existència d’un únic 
CAP, no es veu alleugerada pel projecte de Parc Sociosa-
nitari previst per la ciutat de Tàrrega, atès que aquest no 
inclou la possibilitat de fer estàncies per malaltia i ope-
racions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure la construcció d’un Hospital Comarcal a 
la població de Tàrrega, fixant un calendari per a la seva 
execució.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC, 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
dels llits tancats l’estiu del 2011 a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i sobre el res-
tabliment de les urgències nocturnes i la do-
tació del servei d’ambulàncies a les comar-
ques de Lleida
Tram. 250-01351/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

La província de Lleida està patint fortament els efectes 
de les retallades a l’àmbit sanitari. El problema és que ai-
xò comporta una deficiència massa arriscada dels serveis 
sanitaris que pot provocar efectes molt perjudicials per a 
la salut dels pacients.

La província de Lleida és especialment castigada perquè, 
tot i que és la província catalana menys poblada, és la que 
té un territori més extens amb una important dispersió de 
la seva població. Aquesta característica, unida a la reta-
llada dels serveis sanitaris, obliga als lleidatans a tenir-se 
que desplaçar a molts quilòmetres de casa seva per tal de 
poder ser atesos.

La dinàmica seguida aquests darrers mesos a la provín-
cia lleidatana ha estat la següent:

– Tancament dels serveis d’urgències nocturnes als Cen-
tres d’Atenció Primària d’Alcarràs (8.350 hab.), Seròs 
(1.910 hab.), Almacelles (6.662 hab.), Agramunt (5.653 
hab.) i Bellpuig (5.000 hab.). Alguns d’aquests municipis 
estan entre els 10 més poblats de la província.

– Tancament de120 llits a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida que ha provocat un increment a 
les llistes d’espera a totes les especialitats, intervencions 
i proves complementàries.

– Reducció del servei d’ambulàncies a tota la província, 
però especialment als municipis d’Agramunt, Balaguer, 
Bellpuig, Alcarràs, Almenar, La Granadella i Lleida, on 
la reducció ha estat de 24h a 14h. Això ha suposat un in-
crement del temps d’espera de 10 a 50 minuts (temps cru-
cial en cas d’emergència). I concretament, als Pirineus, 
aquesta reducció es sinònim de deixar zones desprotegi-
des i descobertes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

– Reobrir la majoria dels 120 llits tancats a l’estiu de 2011 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, 
per tal d’evitar l’increment de les llistes d’espera.

– Restablir el servei d’urgències nocturnes als Centres 
d’Atenció Primària dels municipis lleidatans on ha es-
tat suprimit, en funció de les necessitats dels serveis de 
salut.

– Dotar a les comarques de Lleida d’un servei d’ambu-
làncies adient a les necessitats dels seus habitants, que 
no posi en risc la salut de les persones i que permeti un 
temps de resposta àgil i diligent.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC, 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a garantir la seguretat viària a l’accés de 
la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-01352/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Associació de Pares i Mares de l’Escola Alba situada al 
terme municipal de Corbins (Lleida) ha reclamat la mi-
llora dels accessos al recinte escolar des de la carrete-
ra C-12, mitjançant la construcció d’una rotonda. Aquest 
AMPA ha presentat 7.030 signatures al Departament 
d’Ensenyament reclamant una solució urgent que posi fi 
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al perill que representa per la integritat física dels alum-
nes, pares i professors l’accés a aquesta escola.

Tot i que la seguretat dels nens i nenes que cursen els seus 
estudis en aquest centre educatiu ha de quedar garantida 
per damunt de qualsevol consideració econòmica la Con-
selleria de Territori i Sostenibilitat ha determinat no rea-
litzar actuacions a la carretera a curt termini. En resposta 
a aquest particular l’Ajuntament de Lleida va aprovar una 
moció conjunta entre el PPC i el PSC instant a l’Ajunta-
ment de Lleida a reclamar al Govern de la Generalitat la 
construcció d’uns accessos segurs a l’Escola Alba.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a prioritzar les actuacions necessàries, construcció 
de la rotonda o qualsevol altre solució tècnica que pugui 
ser considerada més adient, a la carretera de Corbins (C-
12) en el tram d’accés a l’Escola Alba per tal de garantir 
la seguretat viària d’alumnes i conductors.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher; portaveu del GP del PPC, 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la senyalització 
a la carretera C-15 de l’accés a l’autopista 
AP-7
Tram. 250-01353/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al tram de la Comarcal C-15 (entre Vilafranca del Pene-
dès i Vilanova i la Geltrú. Baix Penedès), sortida número 
13, hi manquen els panells indicadors blaus disposats a 
les sortides de les carreteres, on s’hauria d’indicar la pos-
sibilitat d’accés a la AP-7 (direcció Barcelona-Girona) i 
que enllaça amb la C-15.

Sense aquestes indicacions, els usuaris de la C-15 que 
busquen e intenten localitzar la sortida cap a l’autopista 
AP-7 es veuen confosos a l’hora d’accedir als municipis 
de Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Gelida, Martorell, és 

a dir, d’incorporar-se a l’autopista en direcció Barcelona-
Girona.

Per tant, aquesta absència de senyalització dificulta la 
circulació vial als conductors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a demanar que es revisi la senyalització i un cop 
revisada, es posi la retolació escaient a la comarcal C-15, 
per tal de facilitar l’accés a l’AP-7 en direcció Barcelona-
Girona.

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya de seguretat viària amb re-
lació al manteniment dels vehicles
Tram. 250-01354/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Santi Rodríguez Serra, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Un estudi de la Fundación Española para la Seguridad 
Vial (Fesvial) ha posat de manifest com la crisi econòmi-
ca també està canviant els hàbits dels conductors.

Mentre que alguns d’aquests hàbits son inofensius i re-
flecteixen actes de sana economia domèstica; d’altres 
comporten riscos intolerables per al conductor que els 
adquireix i per aquells amb qui es troba per la carretera.

Aquests actes, que s’han d’analitzar amb cura per tal de 
trobar-ne una solució, son entre d’altres: retard en el can-
vi dels pneumàtics, retard en les petites reparacions del 
vehicle, reduccions a l’assegurança i d’altres relacionades 
amb les visites al taller per causa de desperfectes menors 
(cops, ratllades, etc.).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme una campanya de seguretat vial per 
conscienciar als conductors de la obligació de circular en 
un vehicle que estigui en bones condicions i en no arris-
car la seva vida ni la dels altres degut a un manteniment 
negligent del seu vehicle.

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels 
albergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-01355/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els albergs formen part d’una modalitat turística que es 
consolida progressivament a Catalunya. El nombre d’al-
bergs juvenils ha augmentat de 43 a 125 en els darrers 
anys; aquestes dades manifesten la tendència a l’alça 
d’aquest tipus d’instal·lacions i son el reflex d’una deman-
da cada cop major de les mateixes dintre de l’oferta tu-
rística catalana.

Aquests allotjaments depenen de l’Agència Catalana de 
Joventut, no de la Direcció General de Turisme com els 
altres establiments turístics. No es troben inclosos a la 
definició que es fa dels mateixos al Real Decret Legisla-
tiu 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allot-
jament turístic. No obstant, la definició d’alberg que tro-
bem a la pàgina web de l’Agència Catalana de Joventut 
i la definició d’establiment turístic contemplada al Real 
Decret Legislatiu ja mencionat, son molt similars:

Establiments turístics: Art. 1 Decret Legislatiu 183/2010, 
de 23 de novembre: son establiments d’allotjament turís-
tic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, de 
manera habitual i amb caràcter professional, les perso-
nes titulars ofereixen a llurs persones usuàries, mitjan-
çant preu, allotjament temporal en les unitats d’allotja-
ment, així com d’altres serveis turístics d’acord amb les 
condicions establertes en aquesta norma.

Albergs de joventut: pàgina web Agència Catalana de Jo-
ventut: son instal·lacions que permanentment o temporal-

ment es destinen a donar allotjament, com a lloc de pas, 
d’estada o de realització d’una activitat de joves, en for-
ma individual o col·lectiva.

Malgrat la similitud en les funcions, el legislador ha vol-
gut regular-les i sotmetre-les a règims jurídics diferen-
ciats.

Aquesta diferenciació, fins ara sense efectes en els al-
bergs, s’ha tornat desfavorable arrel de la última llei de 
Mesures fiscals i financeres, i de creació de l’Impost so-
bre estades en establiments turístics, aprovada pel Parla-
ment de Catalunya, on es va determinar la creació d’un 
Impost sobre les estades en establiments turístics, la 
qual, també afecta als albergs juvenils de Catalunya.

L’aparició d’aquest impost es perjudicial pels albergs ju-
venils ja que els situa en una situació desfavorable res-
pecte de la resta d’establiments d’àmbit turístic, donat 
que han de fer front al nou impost però sense benefici-
ar-se dels serveis i accions que ofereix i realitza la Direc-
ció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a canviar la situació actual dels Albergs de Joven-
tut, fer que depenguin també de la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, com qualsevol 
altre establiment turístic, estant present en totes les cam-
panyes de promoció, polítiques d’ajut i actuacions que re-
alitzi el Govern de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit 
de turisme, d’acord amb el pes i paper referent que tenen 
aquest tipus d’establiments en l’activitat turística de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-01356/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Fascicle tercer
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Exposició de motius

L’estudi EuroRAP 2011 fet públic recentment per el Re-
ial Automòbil Club de Catalunya posa de manifest el 
bon treball realitzat des de l’any 2000 per tal de reduir 
el nombre d’accidents a la xarxa viaria catalana. Les víc-
times mortals a les carreteres de la xarxa viaria catalana 
han passat de 622 l’any 2000 a 200 el passat 2011.

Tot i la millora substancial, de la qual tots podem felici-
tar-nos, és necessari seguir treballant per tal d’aconse-
guir que el nombre de víctimes segueixi essent cada cop 
menor. Amb aquest objectiu prioritari sembla interessant 
tenir en compte certes deficiències a les nostres vies que 
l’estudi localitza i remarca, especialment els 10 trams de 
major risc a Catalunya a saber: la GI-550, la GI-555, la 
GI-512, la BV-1433, la BP-1417, la C-12, la B-210, la BV-
5001,la C-14 i la BV-4608. L’estudi posa de manifest que 
de tota la xarxa viaria catalana el 4,3% dels trams pre-
senten un risc molt elevat i el 6,6% un risc elevat. Son en 
la seva majoria vies de calçada única i amb poca intensi-
tat de trànsit.

Altra banda l’estudi també remarca l’impacte negatiu que 
possibles reduccions pressupostaries en les partides rela-
cionades en la millora i el manteniment de les carreteres 
catalanes que es traduirien de forma directe en un aug-
ment de la sinistralitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Millorar la senyalització dels 10 trams de més risc per 
tal de reduir la sinistralitat que presenten actualment.

2. Dur a terme las actuacions necessàries per tal de mi-
llorar els 10 trams de més risc a Catalunya assenyalats 
per l’estudi EuroRAP.

3. No reduir i en la mesura del possible augmentar les 
dotacions pressupostaries en manteniment i millora de la 
xarxa viaria catalana per tal d’impedir un futur augment 
de la sinistralitat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ri-
poll com a Patrimoni de la Humanitat de la 
Unesco
Tram. 250-01357/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Que-
rol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El monestir de Santa Maria de Ripoll és un monestir be-
nedictí d’estil romànic que es troba situat en el municipi 
de Ripoll, a les comarques gironines.

Aquest monestir fou fundat l’any 879 pel comte Guifré 
el Pilós (tomba del qual es troba avui en aquest monestir, 
juntament amb la d’altres comptes de Besalú i Barcelona 
com Ramón Berenguer III i IV). L’any 888 fou consagrat 
i dedicat a Santa Maria. La seva destacada activitat cul-
tural motivar diverses ampliacions posteriors.

Una de les parts més rellevants del monestir es el portal, 
que data del segle xii. En ell es representen escenes bíbli-
ques, històriques i al·legòriques. Combina motius florals 
i geomètrics i inclou dues escultures de Sant Pere i Sant 
Pau als dos costats del portal.

A l’abril del 2010 varen començar les obres de restaura-
ció del claustre i amb elles es va descobrir una escultu-
ra romànica de la Verge de gran valor i qualitat artística 
per les seves dimensions i material empleat per a la seva 
creació. L’actuació també va deixar al descobert parts del 
monestir que fins aquell moment no eren visibles, com 
portes i finestres que comunicaven el claustre amb dife-
rents estàncies del monestir. Algunes d’aquestes finestres 
preromàniques daten dels segles ix i x.

Totes aquestes dades donen fe del gran valor patrimonial 
que te aquest monestir i per aquest motiu, a finals del mes 
de desembre de 2011, l’Ajuntament de Ripoll va aprovar 
una moció conjunta per proposar a la UNESCO que el 
portal del monestir de Santa Maria de Ripoll sigui decla-
rat Patrimoni de la Humanitat amb la intenció de contri-
buir a la seva preservació i promoció

Així doncs, donat que en relació al procés a seguir per 
presentar candidatura a Patrimoni Mundial el primer pas 
que ha de dur a terme un país, seguint les indicacions de 
la Convenció de Paris, és la realització d’un inventari, co-
negut com llista indicativa, dels béns susceptibles de ser 
declarats Patrimoni Mundial en un futur, i atès que l’ela-
boració d’aquesta llista indicativa a Espanya té establert 
el següent procediment:
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Cada comunitat autònoma selecciona els béns de la seva 
comunitat susceptible de ser declarats Patrimoni Mun-
dial, posteriorment es presenta al Consell de Patrimoni 
Històric, òrgan de coordinació entre l’administració de 
l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de Patri-
moni Històric, els béns seleccionat, i aquest analitza i de-
bat les propostes rebudes, coordina les actuacions i pro-
posa la llista indicativa, més endavant el Ple del Consell 
de Patrimoni Històric aprova la Llista Indicativa d’Espa-
nya per què finalment el Ministeri de Cultura doni tras-
llat de la Llista Indicativa aprovada pel Consell al Centre 
de Patrimoni Mundial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Donar suport a la petició de l’Ajuntament de Ripoll per 
tal que el portal del monestir de Santa Maria de Ripoll si-
gui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

2. Presentar de manera oficial davant el Consell de Patri-
moni Històric del Govern de l’Estat la proposta perquè el 
portal del monestir de Santa Maria de Ripoll sigui inclòs 
en la Llista Indicativa Espanyola i sol·licitar-ne la seva 
aprovació per part del Ple d’aquest Consell.

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’Observatori 
Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Plantejar una qüestió sobre agroalimentació ens força a 
recordar una sèrie de dades rellevants i que obligatòri-
ament han de tenir-se presents. A Catalunya, el percen-
tatge del PIB aportat pel sector agrícola es situa entre el 
3% i el 1,4%. La superfície agrícola utilitzada (SAU) re-
presenta el 4,8% de la d’Espanya. Al nostre territori hi 
ha 60.830 explotacions agràries i 1.147.532 hectàrees de 

SAU que ocupen el 36% del territori català, el 29,3% cor-
respon a l’àmbit de ponent. Son precisament les comar-
ques de Ponent i de les Terres de l’Ebre les que agrupen 
el 51% de les explotacions del sector agrícola català. En 
l’àmbit comarcal, el Segrià és la comarca amb un major 
nombre d’explotacions agràries, 5.974.

Dins d’aquest entorn i associat a la Universitat de Llei-
da, ha nascut l’Observatori Nacional de Política Agroali-
mentària. Té com a objectiu principal convertir-se en un 
centre de consulta de bibliografia i documentació sobre 
política agroalimentària, i esdevenir una institució que 
centralitzi l’organització d’esdeveniments científics que 
promoguin l’anàlisi del dret agroalimentari i del desen-
volupament rural en col·laboració amb altres institucions 
i organismes públics i privats especialitzats en aquesta 
matèria, com ara l’IRTA, el DEAB, etc.

L’impuls de l’Observatori Nacional de Política Agroali-
mentària és una aposta segura. Fomenta la col·laboració 
entre institucions publico-privades i privades que unei-
xen forces sota l’aixopluc d’una tercera persona neutral 
que és la Universitat de Lleida que té com a finalitat la 
transferència de coneixements; a més, l’Observatori pre-
tén ser un focus d’informació agroalimentària en una ter-
ra on aquest sector és fonamental; però sense renunciar a 
una visió ambiciosa e internacional.

D’altra banda, cal afegir que no existeix cap biblioteca o 
centre especialitzat amb aquestes característiques al nos-
tre país i son pocs els que podem trobar dins de les fron-
teres de la Unió Europea. Així les coses, aquesta és una 
gran oportunitat per la província de Lleida que veuria 
com investigadors i científics de tot el món s’acostarien 
per tal de consultar i buscar informació, donant notorie-
tat i prestigi a la regió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

– Donar recolzament a l’Observatori a nivell institucio-
nal, per tal d’impulsar el seu funcionament en els termes 
descrits a l’exposició de motius.

– Destinar una part de les partides del Fons de Política 
Agrícola Comuna de la Unió Europea, especialment per 
tal de finançar les activitats de l’Observatori que donen a 
conèixer la política agrícola comuna i la formació i estudi 
de la mateixa.

– Participar en projectes de transferència de coneixe-
ments científics amb l’Observatori i empreses i organis-
mes associats.

– Donar a conèixer l’Observatori a totes les institucions 
o empreses interessades en el sector, per tal que puguin 
subscriure acords de col·laboració i ajuda mútua.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre els aparca-
ments per a transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

El pàrquing públic per a transportistes, i per tant gratuït, 
de la Autopista AP-7 al seu pas per Martorell esta sempre 
ple. Aquest fet obliga als transportistes a estacionar els 
seus vehicles, per tal de complir amb els seus descansos 
legalment establerts, al pàrquing Truck Park de l’àrea de 
servei Porta de Barcelona gestionat per l’empresa Abertis 
a uns preus realment abusius (16 euros/nit, 28 euros/dia o 
38 euros/dos dies).

El pàrquing públic de la zona no només presenta el pro-
blema d’espai sinó que a aquest cal sumar-hi greus pro-
blemes de seguretat nocturna que obliga als professionals 
del transport a organitzar-se en torns per tal d’evitar que 
els siguin oberts els remolcs i saquejades totes les mer-
caderies.

Cal fer esmen de la importància que per el sector del 
transport per carretera té l’autopista AP-7, doncs és la 
principal via de connexió de la península amb la resta 
d’Europa. L’Eix Mediterrani, del qual en forma part l’au-
topista AP-7, és un dels principals pilars de l’economia 
catalana del present però sobretot del futur i és per ai-
xò que el Govern de la Generalitat té l’obligació de cui-
dar fins al límit màxim de les seves possibilitats els seus 
principals usuaris professionals que son els transportis-
tes. Sector que està veient reduïts els seus beneficis com-
prometen en alguns cassos la seva viabilitat econòmica 
amb pujades constants dels preus dels combustibles i de 
les autopistes per on circulen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

– Augmentar el nombre de places dels pàrquings gratuïts 
de l’autopista AP-7, especialment el del seu pas per Mar-
torell, per tal de reduir els costos indirectes generats per 
normativa que obliga a realitzar aturades obligatòries als 
transportistes professionals.

– Augmentar la seguretat, a través de patrulles policials, 
als pàrquings gratuïts de la autopista AP-7 per tal de ga-

rantir el necessari descans dels transportistes, que contri-
buirà a fer més segures les carreteres de la xarxa viaria 
catalana.

– Realitzar les gestions necessàries amb la mercantil 
Abertis per tal negociar una reducció de les tarifes del 
seu pàrquing privat Truck Park.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions noves de 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Bellvitge, que fou inaugurat el 1972, és ac-
tualment un dels 5 únics hospitals de Catalunya acreditat 
com a centre de tercer nivell, nivell màxim de comple-
xitat. Aquest fet permet assistir malalts que requereixen 
cirurgia cardíaca, toràcica o neurocirurgia i transplanta-
ments entre d’altres.

Bellvitge és també l’hospital comunitari de referència per 
a 343.172 ciutadans de l’Hospitalet i El Prat de Llobregat, 
essent a més a més un centre de referència en processos 
que requereixen alta tecnologia per a 2 milions de per-
sones del sud de l’àrea Metropolitana de Barcelona, el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Per poder potenciar, durant el pròxims anys, el nivell 
d’excel·lència en l’atenció que presta l’hospital, l’any 2002 
va iniciar-se la primera de les tres fases per a l’ampliació 
de l’Hospital que va concloure l’any 2006 amb la finalit-
zació de la construcció de l’edifici «Consultes externes»

L’abril de 2008 s’inicia la segona de les fases amb una 
previsió pressupostaria de 55 milions d’euros que aca-
bant convertint-se en 68,2 milions d’euros. La data pre-
vista amb antelació per a la finalització era el 31 de març 
de 2010; el juliol de de 2010 va anunciar-se que l’obra 
finalitzaria al setembre de 2010 i que les noves instal-
lacions es posarien en funcionament a finals de 2011.

Amb aquest nou edifici l’hospital pesaria a tenir de 58 
a 61 boxes d’urgències, entre 65 i 80 llits per a malalts 
crítics i de 29 a 31 quiròfans. Tot plegat permetria incre-



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 97

mentar la capacitat assistencial, l’eficiència i la comoditat 
de les instal·lacions hospitalàries. La realitat de tot plegat 
és que l’obra amb 41.764 metres quadrats construïts esta 
pràcticament finalitzada però falta per concretar un pla 
de posada en funcionament viable per tal de fer possible 
que s’equipi la nova infraestructura de manera adequada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a posar en funcionament les instal·lacions construï-
des per tal d’ampliar l’Hospital de Bellvitge tot adequant 
la resposta del centre sanitari a les necessitats ciutadans.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
servei de pediatria d’urgències al Prat de 
Llobregat
Tram. 250-01361/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Actualment el municipi del Prat de Llobregat esta equi-
pat amb tres centres d’atenció primària: el CAP Ramona 
Via, el CAP 17 de setembre i el CAP Pujol i Capçada; 
tots tres gestionats per l’Institut Català de Salut. El CAP 
Ramona Via, que depèn directament de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, és on s’ofereix gran part de la aten-
ció especialitzada que puguin demandar els Pratencs.

El Prat compta actualment amb 11 metges especialitzats 
en pediatria treballant de dilluns a dissabte de 9: 00 del 
matí a 20: 00 del vespre. Això implica que de dilluns a 
divendres des de les 20: 00 del vespre fins a les 9: 00 del 
matí del dia següent no hi ha en tot el Prat cap pediatra 
de guardià. Els dissabtes la situació és encara més greu 
doncs des de les 20: 00 del vespre fins dilluns a les 9: 00 
del matí no apareix per els Centres d’Atenció Primària 
cap pediatra.

El fet que no existeixi la figura del pediatra de guardià, 
que en altres municipis pot arribar a resultar indiferent o 
poc necessària, es veu agreujada quan es coneixen les da-

des de menors censats al Prat segons el darrer padró mu-
nicipal de gener de 2011. Son concretament 9.166 menors 
de 14 anys i un total de 11.363 menors de 18 anys els que 
viuen al Prat sense pediatra de guardià durant més de la 
meitat de les hores de la setmana.

Existeix entre els experts sanitaris un ampli consens a 
l’hora de senyalar la necessitat de que al Prat és necessari 
que existeixi un pediatra les 24 hores del dia, tots els di-
es de l’any, precisament per poder donar cobertura a les 
necessitats mèdiques de tots els menors que viuen avui 
dia al Prat.

Tot plegat es veu encara més agreujat pel fet que l’hospi-
tal de referència del Prat, l’Hospital de Bellvitge no dis-
posi tampoc de l’especialitat en pediatria, la qual cosa 
obliga als pacients del Prat a desplaçar-se per a qualse-
vol urgència fora de l’horari de visites preestablert fins a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu, a uns 20 minuts de camí 
en transport particular.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a realitzar les gestions oportunes per tal de dotar de 
un pediatra d’urgències, les 24 hores al municipi del Prat 
de Llobregat.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Sidamon
Tram. 250-01362/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les peticions ciutadanes al municipi de Sidamon recla-
mant la construcció d’una nova escola d’educació infantil 
i primària son reiterades. El projecte ja està adjudicat pe-
rò la Generalitat no ha previst incloure als pressupostos 
una partida per a la seva construcció.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar de la partida pressupostària necessària per 
tal de fer possible la construcció del CEIP al municipi de 
Sidamon.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’obertura del 
centre de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, 
diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Alegret i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Al municipi d’Horta de Sant Joan hi ha un Centre de Dia 
totalment acabat però que no funciona. L’Ajuntament te 
propostes d’ocupació, ja que tots els veïns que volen uti-
litzar aquest servei s’han de desplaçar a Batea i a més de 
suportar les despeses que ocasiona el desplaçament han 
de marxar d’Horta a les set del matí.

És incomprensible que disposant d’una infraestructura 
feta i acabada, no es doni el servei per el que ha estat 
construïda obligant als veïns del municipi a desplaçar-se 
a Batea, desplaçament que seria del tot innecessari si es 
poses en marxa el Centre de dia d’Horta de Sant Joan.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a obrir amb caràcter d’urgència el Centre de Dia del 
municipi d’Horta de Sant Joan. Per tal de fer possible el 
seu ús per part dels ciutadans del municipi.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i 
Martí, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
pressupostària de les places del centre de 
dia del barri de Mangraners, de Lleida, com-
promeses per conveni el 2011
Tram. 250-01364/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Centre de Dia del Barri de Magraners (Lleida), que 
fou inaugurat al desembre de 2010, només funciona ac-
tualment com menjador de la llar de jubilats del barri. A 
més a més no han estat concertades per part de la Gene-
ralitat 27 de les 30 places a les quals es va comprometre, 
a través d’un conveni signat el mes d’octubre de 2011 per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a habilitar una partida pressupostària per tal de co-
brir les 27 places restants del Centre de dia dels Magra-
ners compromeses el passat octubre per conveni.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el calendari per 
a la construcció de la seu dels departaments 
de la Generalitat al solar de l’antiga escola 
de magisteri de Lleida
Tram. 250-01365/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La unificació de les seus dels departaments de la Gene-
ralitat en un nou edifici al solar de l’antiga escola de Ma-
gisteri de Lleida segueix sense data d’inici. Fonts de l’Ad-
ministració autonòmica varen confirmar que l’enderroc 
previst per a 2009 de l’antic edifici, afectat d’aluminosi, 
no es podrà dur a terme degut a les restriccions pressu-
postàries. El conveni signat entre la Generalitat i la Pa-
eria al 2007 fixava la construcció del nou edifici per a 
2010 i a data d’avui encara no s’ha procedit ni a la demo-
lició de l’antic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fixar un calendari per a la construcció de l’antic 
edifici de Magisteri que ha de servir com a seu dels de-
partaments de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Almenar
Tram. 250-01366/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les peticions ciutadanes del municipi d’Almenar recla-
mant la construcció d’una nova escola d’educació infantil 
i primària son reiterades. El projecte ja està adjudicat pe-
rò la Generalitat no ha previst incloure als pressupostos 
una partida per a la seva construcció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a dotar la partida pressupostària necessària per a la 
construcció del CEIP del municipi d’Almenar.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les gestions 
perquè l’oficina de turisme del recinte de Fi-
ra de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat 
ofereixi també informació sobre el municipi i 
el Baix Llobregat
Tram. 250-01367/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sonia Esplugas 
González, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El sector turístic representa un dels motors de l’economia 
catalana que incrementa de forma determinant el nostre 
producte interior brut, mitjançant el desenvolupament 
d’una activitat dinàmica que ofereix gran ventall de re-
cursos turístics, complementats amb una gran oferta de 
serveis d’arreu del nostre territori.

Les Oficines de Turisme de Catalunya tenen per objectiu 
difondre aquesta oferta turística, fet que representa una 
gran ajuda per a la promoció de les nostres destinacions 
i a l’hora contribueix a millorar el posicionament turístic 
de les mateixes.

El passat 26 de març del 2012, la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya va inaugurar una 
Oficina de Turisme al recinte de la Fira de Barcelona-
Gran Via, situada al terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat.

La particularitat d’aquesta oficina d’informació turística 
és que funcionarà sota el concepte de pop-up store, és a 
dir, s’obrirà quan s’organitzi un esdeveniment en el re-
cinte firal.

Tanmateix i a l’igual que la resta d’Oficines de Turisme 
que hi ha al territori, aquesta nova oficina neix amb la fi-
nalitat de donar a conèixer l’oferta turística al públic que 
visita la Fira.
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En aquest sentit, es dóna el greuge que malgrat estar si-
tuada dins del terme municipal de l’Hospitalet i prop de 
la comarca del Baix Llobregat únicament es facilita la in-
formació turística i de serveis de la ciutat de Barcelona. 
Aquesta manca d’informació no només suposa un per-
judici pels empresaris de l’Hospitalet amb establiments 
hotelers, d’oci i restauració prop de la Fira, sinó també 
pels empresaris del sector turístic de la comarca del Baix 
Llobregat.

A més, el proper any 2013, aquest recinte aplegarà el Mo-
bile World Congress, amb una assistència propera a les 
60.000 persones de tot el món, representa una gran opor-
tunitat per donar la màxima oferta gastronòmica i cul-
tural dels nostres municipis per tal que el visitant pugui 
decidir quina oferta és la més interessant i s’adapta als 
seus interessos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a terme les gestions necessàries per tal 
que l’Oficina de Turisme de Catalunya que està situada al 
recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via de l’Hospitalet 
ofereixi també informació turística i establiments d’oci i 
restauració del municipi de l’Hospitalet i de la comarca 
del Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; So-
nia Esplugas González, Rafael Luna Vivas, diputats del 
GP del PPC

Proposta de resolució sobre la reedició del 
Pla comarcal de muntanya del Berguedà per 
al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

El Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 a la comarca 
del Berguedà ha suposat una inversió total a la comar-
ca per part de la Generalitat de poc més de 532 milions 
d’euros. Es calcula que aproximadament un 86% de la in-
versió total ha estat destinada a la millora de les infraes-

tructures de la comarca, en aquest sentit son destacables 
actuacions com el desdoblament de l’eix Llobregat (C-16) 
o la millora de les connexions viaries amb les comarques 
veïnes a través de les vies C-26, B-406 i la C-154. No 
obstant també s’han dut a terme inversions altres equi-
paments com el nou edifici judicial de Berga, la millo-
ra del ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat o l’ampliació 
de l’Hospital de Berga. Les inversions han servit alhora 
per millorar i adaptar a les noves normatives altres infra-
estructures nogensmenys importants com els equips de 
tractaments de residus o les infraestructures en teleco-
municacions.

Tot i les profundes millores produïdes a la comarca con-
seqüència de la aplicació del Pla Comarcal de Munta-
nya 2009-2012, la comarca del Berguedà segueix essent 
una de les més desfavorides i necessitades de Catalunya. 
Aquest fet es tradueix en una complicació afegida a la 
ja de per sí complexa situació econòmica tot impedint el 
normal desenvolupament empresarial de la zona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat ha reeditar el Pla Comarcal de Muntanya a la comar-
ca del Berguedà per al període 2013-2016 dotant-lo d’una 
inversió similar a la del període 2009-2012.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres del Museu Picasso d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 250-01369/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada, Jordi Roca 
Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El municipi d’Horta de Sant Joan (Tarragona) pretén un 
dels projectes més ambiciosos de la comarca de la Ter-
ra Alta: la construcció del nou Museu Picasso de la casa 
Abadia, que té un cost de 2,32 milions d’euros.
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El projecte impulsat per l’entitat privada Centre Picasso 
(encarregada de la gestió del museu actual de l’insigne 
pintor) va rebre el suport de la Diputació Provincial per 
tirar endavant amb les obres. Aquesta, va sufragar el cost 
de la redacció del projecte, 55.000 euros que van ser de-
semborsats la primavera de 2011.

Malgrat això, els problemes de finançament no s’han po-
gut resoldre i l’actual equip de govern no pot assumir 
aquesta despesa, ja que la prioritat es el manteniment 
dels serveis municipals bàsics. Es per això, que l’alcalde 
del municipi ha manifestat que és totalment inviable eco-
nòmicament tirar endavant aquest projecte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a prendre totes les mesures que es trobin al seu abast 
per poder finançar les obres del Museu Picasso d’Horta 
de Sant Joan.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Torredembarra
Tram. 250-01370/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada, Jordi Roca 
Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Conseller d’Interior va assegurar la necessitat de cons-
truir una comissaria de districte a Torredembarra per tal 
de donar una millor cobertura als municipis de la con-
ca del riu Gaià. Aquesta infraestructura estava prevista 
als pressupostos d’inversió del Departament, dependrà, 
no obstant, de les disponibilitats pressupostàries el poder 
començar les obres.

No obstant la previsió, durant una reunió de la Junta de 
Seguretat de Torredembarra, el Conseller va manifes-
tar que la contenció de la despesa del Govern no dona 
marge, de moment, per iniciar cap nova construcció. Ai-

xí mateix, va manifestar que tampoc es pot abordar la 
construcció del nou Parc de Bombers degut a que s’està 
revisant el Pla d’actuacions futures del Cos de Bombers.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre totes les mesures que siguin necessàries 
per a la construcció de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Torredembarra, i que, previ acord entre els 
ajuntaments, contempli la possibilitat temporal que li pot 
donar per aquest servei, les noves instal·lacions de la Po-
licia Local de El Creixell que, amb data d’avui, es troben 
poc utilitzades degut a les retallades de llocs de treball.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la xar-
xa de trens de rodalia i regionals
Tram. 250-01371/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En les darreres dècades la evolució de l’ús de la telefonia 
mòbil a Espanya i a Catalunya ha assolit nivells especta-
culars, fins al punt que des de l’any 2005 hi ha contracta-
des més línies de telefonia mòbil que de telefonia fixa. 
Només a Catalunya hi ha operatives més de cinc milions 
dues-centes mil línies de telefonia mòbil post pagament, 
davant tres milions sis centes mil línies de telefonia fixa.

Aquestes dades posen en evidència la preferència dels 
ciutadans per tenir disponibilitat de servei de telefonia 
mòbil quan és fora del domicili o fora del lloc de treball, 
i no hi ha cap mena de dubte que durant forces moments, 
en itinerància, ja sigui per motius laborals o d’oci, el te-
lèfon mòbil fa un ús important, ja sigui atendre trucades, 
o per advertir d’emergències o d’incidències, sense tenir 
en compte altres usos, segurament més ociosos dels ter-
minals mòbils.
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En aquest sentit en els darrers anys s’han estès de forma 
important infraestructures de telefonia mòbil que cobrei-
xen una part molt important del territori, i especialment 
també, una part molt important de les més importants in-
fraestructures de transport. Ara bé, la xarxa de rodalies i 
regionals de ferrocarrils és una excepció, i són la majoria 
les que no disposen d’un servei continu de cobertura de 
telefonia mòbil.

En els darrers anys s’han fet també esforços per tal de co-
municar als viatgers dels ferrocarrils la existència d’inci-
dències a la xarxa, la qual cosa ja és important, ara bé, 
l’absència de servei de telefonia mòbil sovint impedeix 
aquests usuaris comunicar-se amb l’exterior per advertir 
de la incidència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a impulsar la instal·lació de infraestructures de tele-
fonia mòbil que permetin donar servei a la xarxa de fer-
rocarrils de rodalies i regionals de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la car-
retera C-31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 250-01372/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En les darreres dècades la evolució de l’ús de la telefonia 
mòbil a Espanya i a Catalunya ha assolit nivells especta-
culars, fins al punt que des de l’any 2005 hi ha contracta-
des més línies de telefonia mòbil que de telefonia fixa. 
Només a Catalunya hi ha operatives més de cinc milions 
dues-centes mil línies de telefonia mòbil post pagament, 
davant tres milions sis centes mil línies de telefonia fixa.

Aquestes dades posen en evidència la preferència dels 
ciutadans per tenir disponibilitat de servei de telefonia 
quan és fora del domicili o fora del lloc de treball, i no 
hi ha cap mena de dubte que durant forces moments, en 

itinerància, ja sigui per motius laborals o d’oci el telè-
fon mòbil fa un ús important, ja sigui atendre trucades, 
o per advertir d’emergències o d’incidències, sense tenir 
en compte altres usos, segurament més ociosos dels ter-
minals mòbils.

En aquest sentit en els darrers anys s’han estès de forma 
important infraestructures de telefonia mòbil que cobrei-
xen una part molt important del territori, i especialment 
també, una part molt important de les més importants 
infraestructures de transport. Un exemple són les vies 
d’alta capacitat com ara la C-31 pel Baix Llobregat que a 
més comunica una altra important infraestructura com és 
l’aeroport del Prat.

Des de aquesta via va ser desviada per un nou traçat amb 
motiu de les obres de construcció de la nova terminal T1, 
i de tots els serveis annexes, una part important d’aquest 
nou traçat no té senyal de telefonia mòbil.

Tenint en compte que Barcelona és la seu de la World 
Mobile Capital i que molts dels visitants que arriben a 
casa nostra a aquest esdeveniment, ho fan a través de 
l’aeroport del Prat i que, a hores d’ara, aquesta via és gai-
rebé pas obligat, no dona massa bona impressió la manca 
de continuïtat en la senyal de telefonia mòbil.

També els usuaris habituals d’aquesta via en ambdós sen-
tits de circulació no tenen la possibilitat de mantenir una 
conversa durant el seu trajecte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a impulsar la instal·lació de infraestructures de tele-
fonia mòbil que permetin donar servei a la totalitat de la 
C-31 al seu pas pel Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’aprofitament i 
la dinamització del port de Vilanova i la Gel-
trú
Tram. 250-01373/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

Des de mitjans del segle xviii, en obrir-se al comerç amb 
Amèrica, el port de Vilanova i la Geltrú ha estat un dels 
motors de la ciutat que l’acull i de la comarca que l’en-
volta.

Situat a 46 km de Barcelona i a 56 de Tarragona, és el re-
ferent de les activitats nàutiques, pesqueres, esportives i 
comercials de la costa del Garraf i de les comarques veï-
nes de l’Alt i el Baix Penedès.

La recent obertura de la nova autovia C-15, eix diagonal, 
ha millorat molt substancialment la comunicació entre 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada, 
Manresa i les seves respectives comarques des del Garraf 
fins al Bages, la qual cosa amplia de forma molt substan-
cial l’àmbit d’influència d’aquest important equipament 
marítim.

En l’actual conjuntura de crisi econòmica, el Garraf és 
una de les comarques catalanes que presenta un pitjor 
comportament de l’ocupació, 36a. posició, segons l’Infor-
me de Conjuntura Econòmica del Garraf, Alt i Baix Pe-
nedès del primer semestre de 2012, realitzat per l’ADEG. 
Sense cap mena de dubte el port de Vilanova i la Geltrú 
és un actiu de primer ordre per al desenvolupament de 
noves oportunitats en l’activitat turística de la zona.

Dintre de les seves potencialitats la captació de turisme 
de creuers pot contribuir a dinamitzar l’activitat econò-
mica, tant turística com comercial, de la ciutat i de la se-
va zona d’influència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Genera-
litat, tant directament com a través de Ports de la Gene-
ralitat, a donar el seu recolzament, i a adoptar un posici-
onament proactiu a les accions que s’acordin dur a terme 
des de les institucions i les entitats de la ciutat i de les co-
marques del Garraf, Alt i Baix Penedès per a la captació 
de turisme de creuers en el port de Vilanova i la Geltrú, 
així com d’aquelles altres activitats que puguin suposar 
un millor aprofitament d’aquest equipament i que pugui 
repercutir en la dinamització econòmica, i en la creació 
d’ocupació al seu entorn.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la devolució 
del Cap de Medusa al Museu d’Història de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01374/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sonia Esplu-
gas González, diputada, Juan Milián Querol, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

A principis del segle xx es va trobar a l’entorn de l’ermi-
ta de Santa Eulàlia de Provençana, un Cap de Medusa 
(personatge mitologia grega). Es tracta d’una escultura 
funerària circular sobre marbre groguenc i es considera-
da una de les restes arqueològiques més antigues i emble-
màtiques de l’Hospitalet de Llobregat.

Aquest Cap de Medusa és el símbol del Museu d’Història 
de l’Hospitalet des de 1955 i, paradoxalment, la peça que 
s’exhibeix al museu és una rèplica de l’original que es 
troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Ja es va fer un primer intent, sense resultats, per tal de que 
el Cap de Medusa tornés a casa seva, quan l’any 2006, el 
Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar per unani-
mitat una moció per a sol·licitar el retorn definitiu.

Aquest retorn de la peça arqueològica al seu lloc d’ori-
gen és especialment significatiu si es té en compte que la 
missió del Museu d’Història de l’Hospitalet és difondre i 
conservar el patrimoni cultural i material de l’Hospita-
let i fomentar la identitat ciutadana, donant a conèixer el 
passat, el present i el projecte futur de la ciutat. Cal afegir 
que el Museu compta amb elements especialment relle-
vants de la història i la cultura de la ciutat; malgrat això 
el símbol del museu, el Cap de Medusa, no hi és present.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de las Gene-
ralitat a iniciar els tràmits per que el Cap de Medusa tor-
ni a la seva ciutat d’origen i sigui exhibida en el Museu 
d’Història de l’Hospitalet.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Sonia Esplugas González, Juan Milián Querol, diputats 
del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la integració 
del personal de les oficines a l’exterior de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana en 
infraestructures estatals
Tram. 250-01375/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Que-
rol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

La crisi econòmica actual obliga a tota administració pú-
blica a ser més austera, a evitar duplicitats i a aprofitar si-
nèrgies amb altres administracions per a intentar fer més 
amb menys recursos. Aquests principis d’austeritat, efici-
ència i eficàcia s’haurien d’aplicar a tots els àmbits de les 
administracions, i també a l’acció exterior del Govern de 
la Generalitat de Catalunya. En canvi, la Generalitat ja 
compta amb 34 oficines a l’exterior de l’agència ACC1Ó 
i diferents informacions apunten a la voluntat del Go-
vern de seguir-ne obrint durant els propers mesos, quan 
es tracta de la Comunitat Autònoma amb més oficines a 
l’exterior.

Per la seva banda, el Govern espanyol ja ha anunciat la 
seva disposició a col·laborar amb les diferents Comuni-
tats Autònomes i a oferir els seus mitjans i les seves in-
fraestructures a l’exterior per a que els governs autonò-
mics puguin reduir les seves despeses i evitar duplicitats 
amb l’ICEX. En aquest sentit, el ministre d’Afers Exteri-
ors i Cooperació, José Manuel García Margallo, ha obert 
les portes de les ambaixades, els consolats i les oficines 
comercials al personal i funcionariat autonòmics, per a 
que puguin desenvolupar en aquestes les seves tasques.

L’ICEX realitza les mateixes tasques que ACC1Ó: pro-
moure la internacionalització de les empreses espanyoles 
(s’inclouen les catalanes), amb l’objectiu de contribuir a 
la seva internacionalització, i, a més, té una xarxa forma-
da per 31 Direccions Provincials i Territorials de Comerç 
a Espanya (establertes també a les províncies de Catalu-
nya) i d’Oficines Econòmiques i Comercials a l’Exterior; 
a tot això, cal afegir-hi més els Centres de Negoci a l’es-
tranger que atorguen a les empreses espanyoles la infra-
estructura temporal necessària per tal d’assolir la desitja-
da internacionalització.

Per tant, el Govern de la Generalitat té ara una bona 
oportunitat d’estalvi de costos, d’eliminar duplicitats ad-
ministratives i de redireccionar la seva acció exterior cap 
allà on sigui més eficient i eficaç per a la internacionalit-
zació de les empreses catalanes i per a l’atracció d’inver-
sions exteriors a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Acceptar l’oferiment del Govern espanyol per a inte-
grar el personal de les oficines a l’exterior d’ACC1Ó a les 
infraestructures de l’Estat com ambaixades, consolats o 
oficines de l’ICEX.

2. Destinar el 50% de l’estalvi produït per la aplicació del 
punt 1 d’aquesta proposta de resolució a reforçar l’ajut a 
la internacionalització de les empreses catalanes als paï-
sos amb economies emergents.

3. No obrir més oficines comercials de la Generalitat (de 
la xarxa ACC1Ó) en aquells països on ja hi han oficines 
comercials de l’Estat (de la xarxa ICEX).

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la circulació de 
vehicles agrícoles pels vorals de les autovies 
i els eixos que no disposen de cap via paral-
lela de servei
Tram. 250-01376/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La normativa sobre carreteres estableix que quan es 
construeix una autovia s’ha de construir també una via 
paral·lela de servei que poden utilitzar els vehicles a mo-
tor lents, com ara els tractors.

Tenint en compte que alguns trams de carreteres cata-
lanes amb categoria d’autovia no disposen d’aquesta via 
paral·lela, s’hauria de preveure una solució per tal de que 
els vehicles a motor, lents, no es trobin incomunicats i 
tinguin una alternativa per tal d’arribar al seu destí. Una 
alternativa que no els obligui a desviar-se considerable-
ment de la seva ruta o a circular per camins intransita-
bles.
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Aquesta reivindicació es més viva ara, degut a que 
s’acosta el temps de la verema, que s’allarga, aproxima-
dament, des de finals d’agost fins a la festivitat de la Mare 
de Déu del Pilar, el 12 d’octubre. L’activitat dels tractors i 
vehicles agrícoles s’intensifica en aquest període de l’any 
i com a solució a aquest problema s’hauria de permetre 
als tractors circular pels vorals adequats de les autovies 
o dels eixos, com el Diagonal, i suplir d’aquesta manera 
l’absència de vies paral·leles de servei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que permeti circular als tractors i altres vehicles 
agrícoles pels vorals adequats de les autovies o eixos que 
no disposin de via paral·lela de servei per als vehicles a 
motor lents i que no puguin recórrer a cap altre via al-
ternativa.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de l’accés a l’ermita de Santa Creu de Creixà 
a les carreteres B-224 i BV-2241
Tram. 250-01377/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Mª Dolors Montserrat i Culle-
ré, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el nucli urbà o pedania de Can Canals pertanyent al 
municipi de Piera (Anoia) es troba l’església romànica de 
la Santa Creu de Creixa, del segle xi (any 1008).

En aquesta església s’hi celebra cada any l’Aplec de la 
Santa Creu, el segon diumenge de maig. El seu entorn 
és d’un alt valor paisatgístic i es pot gaudir d’unes vistes 
meravelloses de la comarca de l’Anoia i el Penedès. Son 
molts els visitants que s’acosten a aquest indret donada la 
gran importància dins de l’art romànic de l’església i del 
cementiri actiu, adossat a les parets de l’església.

En cap de les dues carretes d’accés a Can Canals (la 
B-224 i la BV-2241) es troben rètols o indicacions especí-
fiques del monument romànic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a col·locar a les carreteres B-224 i BV-2241 uns 
rètols indicatius de la ubicació de l’ermita romànica del 
segle xi de la Santa Creu de Creixa, per tal de millorar 
l’entorn de la comarca de la Anoia i el accés a aquest mo-
nument històrico-artístic.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de l’accés al nucli de Can Canals, de Piera, a 
les carreteres B-224 i BV-2241
Tram. 250-01378/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

A la carretera B-224 (Martorell, Piera, Masquefa) entre 
els quilòmetres 17 i 18 es troba la cruïlla amb la carretera 
BV-2241(direcció a Sant Llorenç d’Hortons, Gelida, Sant 
Sadurní d’Anoia).

A tan sols 3 quilòmetres de la cruïlla es troba situat el nu-
cli rural o pedania de Can Canals, pertanyent al municipi 
de Piera. En l’esmentada cruïlla no figura cap indicació 
d’accés a Can Canals la qual cosa genera confusió, in-
certesa i distracció en els usuaris que com no troben cap 
indicació es passen de llarg l’accés al nucli de població i 
han de desplaçar-se fins a Piera per tal de preguntar en 
aquest municipi la ubicació de Can Canals i retrocedir 6 
km quilòmetres a la cruïlla, un cop allà circular durant 3 
quilòmetres més i arribar finalment a Can Canals.

Per tal de millorar la seguretat viària i el coneixement 
més ampli del nucli de Can Canals a tots els usuaris que 
circulen per la B-224 i que es volen dirigir a l’esmentat 
nucli, s’hauria de col·locar un rètol informatiu, amb més 
raó degut a que 1.500 persones de Can Canals estan em-
padronades a Piera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a instal·lar de nou, o adequar els rètols existents en la 
cruïlla de la carretera B-224 amb BV-2241 amb la inclu-
sió de: «Can Canals. 3 km».

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’homologació 
de la titulació d’enginyeria tècnica al grau 
d’enginyeria corresponent
Tram. 250-01379/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La declaració de Bolonya s’adopta a Espanya mitjançant 
la reforma de la Llei Orgànica d’Universitats i el RD 
1393/2007, de manera que s’estableixen tres nivells uni-
versitaris: Grau, Màster i Doctorat, amb la finalitat d’as-
solir la plena i efectiva llibertat d’accés al món professio-
nal i laboral en el marc de la Unió Europea i l’equiparació 
de títols en tots els estats membres. Amb posterioritat es 
publica el Real Decret on s’estableix un procediment per 
a l’homologació dels títols d’Enginyer Tècnic als corres-
ponents graus d’enginyeria.

Els nous títols de graduats en Enginyeria es converteixen 
en les titulacions reconegudes a tots els efectes en l’àm-
bit europeu i en el mercat de treball, constituint per tant 
el títol de futur al que s’hauran d’adaptar els Enginyers 
Tècnics.

Els cursos d’adaptació proposats per les diferents univer-
sitats, suposen un elevat cost social, econòmic i personal 
a més de la gran disparitat de criteris existents entre ells.

A diferència del sistema aplicat a Espanya, a Alemanya, 
els nous enginyers de Grau, realitzen tres anys de classes 
teòriques i un any de pràctiques en empreses o treballs 
per compte propi.

És en aquest marc, que els Enginyers Tècnics estant pa-
tint problemes pel reconeixement de les seves titulaci-
ons en altres països de la Unió Europea, de manera que 
se’ls estan tancant portes laborals i acadèmiques, provo-
cant una situació de flagrant desigualtat d’oportunitats en 

un món laboral tant extraordinàriament competitiu com 
l’actual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a proposar al Govern de l’Estat la promulgació d’un 
Real Decret que estableixi l’homologació directa de l’ac-
tual titulació d’Enginyer Tècnic al Grau d’Enginyeria 
corresponent, on a més de la formació acadèmica es tin-
gui en consideració l’experiència professional en l’exerci-
ci de la professió de l’Enginyer Tècnic.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Eva García i Rodríguez, dipu-
tada, Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La C-55, al seu pas per Manresa, compta amb un tram 
de 4 quilòmetres, i un tram d’1,5 quilòmetres de dos car-
rils entre Bufalvent i el nus del Guix. A aquesta alçada, 
la C-55 registra un volum de trànsit que pot arribar als 
30.000 vehicles diaris.

Mesos enrere, i degut a la pressió ciutadana, es van dur 
a terme modificacions a la C-55, exactament al quilòme-
tre 27, considerat un punt negre de la circulació on s’han 
produït una sèrie de desgraciats accidents.

Desafortunadament, aquests darrers dies ha succeït un 
altre accident de nefastes conseqüències que posa de ma-
nifest la necessària remodelació de la xarxa viària en 
aquest punt i el reforçament de les mesures de seguretat 
en la circulació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució

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

1. Reforçar la senyalització vertical, fent més visibles als 
conductors les senyals específiques de limitacions de ve-
locitat a l’entorn de Manresa en un termini inferior a 3 
mesos.

2. Instal·lar radars al pas de la carretera a la zona del nus 
de Sant Pau a Manresa en un termini inferior a 3 mesos.

3. Redactar el projecte de desdoblament del tram de la 
variant de Manresa entre el polígon Bufalvent i el nus del 
Guix en un termini inferior a 3 mesos.

4. Redactar el projecte d’ampliació del pont sobre el Car-
dener pròxim al nus de Sant Pau: per tal de millorar la 
seguretat viària es prioritzarà l’ampliació del pont sobre 
el riu del Cardener pròxim al nus de Sant Pau, per tal de 
formar una calçada de 3 carrils amb una mitjana de sepa-
ració, en un termini de 6 mesos.

5. Redactar els projectes constructius de desdoblament a 
la resta de la C-55 en els trams compresos entre Sant Vi-
cenç de Castellet - nus de Sant Pau i nus del Guix - Eix 
Transversal, en un termini inferior a 6 mesos.

6. Elaborar un informe sobre la seguretat en aquest tram 
en el termini de 3 mesos.

Palau del Parlament, 14 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez Serra, Eva 
García i Rodríguez, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’acord signat amb l’Ajuntament de Cas-
telldefels perquè els veïns d’aquest munici-
pi puguin seguir accedint i gaudint de des-
comptes al Canal Olímpic de Catalunya
Tram. 250-01381/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 70403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
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’Afers Insti-
tucionals.

Exposició de motius

l’Incasòl va construir el Canal Olímpic de Catalunya, 
amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, a la ciutat de 

Castell defels. Una superfície de 450.000 metres quadrats 
en el terme municipal d’aquesta ciutat de la comarca del 
Baix Llobregat.

Un cop acabats els Jocs Olímpics, i durant força anys, 
l’Ajuntament, diverses entitats esportives, educatives, ve-
ïnals i forces polítiques de Castelldefels, van plantejar la 
necessitat que aquest equipament s’obrís a la ciutadania 
pel seu ús i s’integrés a la Ciutat d’una manera normalit-
zada aquesta emblemàtica instal·lació esportiva del país i 
coneguda internacionalment.

Per fi, 19 anys després, el mes de juliol de 2010, la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Castelldefels van signar un 
acord mitjançant el qual totes les persones empadronades 
a Castelldefels podien entrar lliurement al recinte del Ca-
nal Olímpic, mostrant un carnet lliurat pel Patronat Mu-
nicipal d’Esports, sense cap cost, per a poder realitzar 
activitats físiques com córrer, patinar, anar amb bicicleta, 
passejar al voltant de la làmina d’aigua (que té una super-
fície total de 2.700 metres) i gaudir de les diferents zones 
verdes que envolten el perímetre del Canal.

Aquest acord suposava facilitar un seguit d’activitats per 
al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels per 
afavorir una vida més saludable i suposava integrar un 
espai a la ciutat.

D’altra banda, l’1 d’octubre del mateix any, tots els ciuta-
dans i ciutadanes de Castelldefels que es fessin el carnet 
es podien beneficiar d’un descompte d’un 50% en el preu 
de la matrícula per ser soci del Canal Olímpic, la qual 
cosa podia contribuir –també– a fer créixer les activitats 
programades a les instal·lacions al llarg de l’any.

Dos anys després de la signatura de l’acord, s’ha fet pú-
blic que la Generalitat pretén, ara, que els veïns i veïnes 
de Castelldefels, amb el carnet lliurat pel Patronat Mu-
nicipal d’Esports (prop de 10.000 persones) paguin per 
entrar al Canal Olímpic.

Fomentar l’esport i fomentar una vida més saludable és 
un objectiu fonamental de les administracions per a mi-
llorar la qualitat de vida. I, ara, en moments de més difi-
cultats econòmiques per les famílies i de les conseqüèn-
cies negatives dels alts índex d’atur, és molt important 
contribuir a fer comunitat i a compartir moments i es-
pais, entre els ciutadans i les ciutadanes, com ho ha fet el 
lliure accés al Canal Olímpic de Castelldefels.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Donar continuïtat a l’acord signat el mes de juliol de 
2010 amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal que els 
veïns i veïnes empadronats a la ciutat i amb el carnet lliu-
rat pel Patronat Municipal d’Esports, puguin continuar 
accedint lliurament al Canal Olímpic.

2. Donar continuïtat a l’acord signat el mes d’octubre de 
2010 amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal que els 
veïns i veïnes empadronats a la ciutat i amb el carnet lliu-
rat pel Patronat Municipal d’Esports, puguin continuar 
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gaudint del descompte del 50% en el preu de la matrícula 
per ser soci del Canal Olímpic.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de comercialització en el 
sector de la gran distribució alimentària
Tram. 250-01382/09

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

Reg. 70430 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Ple del Parlament de Catalunya en sessió celebrada el 
14 d’abril de l’any 2010 va realitzar un debat monogràfic 
sobre el món agrari, on es va aprovar la Resolució 671/
VIII on s’incloïa entre moltes altres mesures:

– Fomentar l’equilibri en les relacions entre productors, 
indústries i distribuïdors per mitjà de contractes entre in-
dústria i productors o entre distribuïdors i productors per 
augmentar la productors per a augmentar la competitivi-
tat, reduir la incertesa, assegurar el proveïment i concen-
trar l’oferta.

– Impulsar iniciatives que permetin compactar la cadena 
agroalimentària, des de la producció fins als consumi-
dors, per a obtenir el màxim valor afegit.

– Potenciar tant els observatoris dels diferents sectors 
com la comissió de Bones pràctiques, amb els objectius 
d’aportar transparència a la cadena agroalimentària i as-
solir la concertació intersectorial.

Mesures que en principi no representen cap cost addicio-
nal a l’Administració i que existeixen mecanismes legals 
per poder realitzar-les com són el Tribunal Català de la 
Competència, l’Agència Catalana de Consum, la norma-
tiva del petit comerç.

Considerem que des de l’any 2011 ençà no s’ha avançat 
gens en aquests aspectes, així ho manifesten represen-
tants del sector agrari, que es queixen que els grans dis-
tribuïdors alimentaris fan i desfan mitjançant pràctiques 
de dubtosa legalitat i actuant amb total impunitat.

El Govern de la Generalitat té suficients elements per ac-
tuar mitjançant inspeccions o sancions als que no com-
pleixen amb la normativa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

A fer complir la normativa de comercialització al sector 
de la gran distribució alimentària, controlar i denunciar 
les males pràctiques comercials, els abusos de la posició 
de domini i sancionar les pràctiques il·legals de comercia-
lització mitjançant els instruments de que es disposa com 
el Tribunal Català de la Competència, l’Agència Catalana 
de Consum, la normativa del petit comerç i el Codi de 
Bones Pràctiques.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució de rebuig a l’Avant-
projecte de llei d’ús, protecció i promoció de 
les llengües pròpies del Govern d’Aragó i so-
bre el garantiment del futur de la llengua ca-
talana a la Franja de Ponent
Tram. 250-01383/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 70433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

Segons s’ha fet públic recentment, el Govern d’Aragó, 
del Partit Popular i el PAR, ha presentat l’esborrany de 
l’avantprojecte de Llei d’ús, protecció i promoció de les 
llengües pròpies de la comunitat on es deixa de banda 
la denominació de català per passar a parlar d’«aragonès 
oriental» per referir-se a la llengua parlada a la Franja de 
Ponent.

El mateix esborrany també estableix que el castellà és la 
llengua oficial d’Aragó i, com a llengües pròpies d’aquest 
territori, les llengües aragoneses, amb les seves diferents 
modalitats d’ús predominant a les àrees septentrional i 
oriental d’Aragó, que si bé és català a l’esborrany s’hi re-
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fereix com a «aragonès oriental». El text preveu també la 
supressió de l’Acadèmia Aragonesa del Català i el Con-
sell Superior de les Llengües d’Aragó, i l’aprenentatge de 
la llengua catalana passarà a ser voluntari.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a l’es-
borrany de l’avantprojecte de Llei d’ús, protecció i pro-
moció de les llengües pròpies del Govern de l’Aragó, que 
manipula i amaga la denominació del català que es parla 
a la Franja de Ponent, no en reconeix l’oficialitat i el redu-
eixi a un estatus folklòric.

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

2. Fer arribar al Govern de l’Aragó la seva protesta i re-
buig pel redactat de l’esborrany de l’avantprojecte de Llei 
d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies del Go-
vern de l’Aragó.

3. Impulsar totes les mesures polítiques i jurídiques al 
seu abast per tal de garantir el futur de la llengua catala-
na a la Franja de Ponent, tenim present que el deure del 
Govern de la Generalitat és el de vetllar per la salut de la 
llengua catalana arreu dels Països Catalans.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la recuperació 
per al curs 2012-2013 del nombre de mestres 
del curs 2010-2011 a l’Escola Montmany, de 
Figaró-Montmany, i sobre el projecte d’am-
pliació del centre
Tram. 250-01384/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament ha comunicat fa unes 
setmanes la seva intenció de reduir fins un 30% pel curs 
vinent la plantilla de l’Escola Montmany, que atén alum-
nes dels pobles del Figaró i Tagamanent. Aquesta deci-
sió, presa sense el necessari consens amb la comunitat 
educativa, es basa en el compliment estricte de la ràtio 

del nombre d’alumnes per classe, però obvia les circums-
tàncies específiques en què es troba l’escola.

Montmany és una escola rural que, com moltes altres, 
compta amb un nombre d’alumnes al llindar del tall, i 
que pot veure com aquest oscil·la per dalt o per sota d’un 
any a un altre. Precisament per aquesta variabilitat, la in-
tenció del Departament d’Ensenyament de retallar subs-
tancialment la plantilla, sense tenir a més en compte que 
pel curs vinent es preveu un increment del 5% de la ma-
trícula, posa en perill el projecte educatiu i la continu-
ïtat mateixa de l’Escola, que òbviament no pot assumir 
aquest descens de plantilla ni tampoc un escenari en 
què, en funció de si queden per dalt o per sota de la ràtio 
d’alumnes per classe, hagin d’assumir cada curs la reor-
ganització completa de l’Escola i del projecte educatiu.

Aquestes dificultats sobrevingudes se sumen a les condi-
cions de provisionalitat en què la comunitat educativa del 
centre es troba des de fa anys, amb barracons que suplei-
xen aules i en un centre que s’ha quedat petit, i que amb 
la política de retallades del Govern es veu abocat a esde-
venir un centre residual.

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

Proposta de resolució

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

1. Recuperar el nombre de mestres del curs 2010-2011 
de l’Escola Montmany del Figaró, 13 en total, pel curs 
2012-2013.

2. Ampliar l’escola i eliminar els barracons ubicats sobre 
la pista poliesportiva.

3. Definir un projecte de centre amb la qualitat i l’am-
bició necessària per fer que l’Escola Montmany sigui el 
principal centre de referència dels alumnes del Figaró i 
Tagamanent, considerant-la de forma definitiva escola 
d’una línia.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, Jordi Terrades i Santacreu, diputats del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre la reclamació 
de l’ingrés dels imports pendents de liqui-
dar de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 250-01385/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Donada la sentència del Tribunal Constitucional que dó-
na la raó a la Generalitat sobre la legalitat de l’impost 
sobre grans establiments comercials, el qual els grans es-
tabliments s’havien negat fins ara a pagar emparant-se ju-
rídicament en el recurs presentat pel Govern del Partit 
Popular encapçalat per J. Maria Aznar contra aquest tri-
but, el Grup Parlamentari Socialista considerem urgeix 
que el Govern reclami immediatament el cobrament dels 
imports pendents que podrien superar els 120 milions 
d’euros i que serien una font més de recursos per tirar 
endavant projectes relacionats amb el petit comerç arreu 
de Catalunya.

Donat que la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’im-
post sobre grans establiments comercials estableix en el 
seu article 3, que l’afectació de l’impost serà d’acord amb 
els criteris que s’estableixin per llei del Parlament, al:

a) Foment de mesures per a la modernització del comerç 
urbà de Catalunya.

b) Desenvolupament de plans d’actuació en àrees afecta-
des pels emplaçaments de grans establiments comercials.

Atesa la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la 
plena legalitat de l’impost sobre grans establiments co-
mercials, el Grup Parlamentari Socialista presenta la se-
güent:

Proposta de resolució

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

1. Procedir urgentment a reclamar l’ingrés dels imports 
pendents liquidats als grans establiments comercials des 
de l’any 2001.

2. Utilitzar la recaptació extraordinària que s’ingressi du-
rant aquest any per aquest concepte en:

a) Crear, en el marc dels incentius en l’àmbit del co-
merç, dels serveis, l’artesania i la moda, de manera im-
mediata i urgent, una línia específica adreçada als Ajun-
taments que executin obres d’urbanització i millora de 

carrers i zones comercials urbanes, i de manera especial 
en aquells espais on es produeixin obres civils de llarga 
durada vinculades al desenvolupament d’infraestructures 
per la població que redundin en benefici de la societat.

b) Dotar de més recursos econòmics els projectes de di-
namització comercial a les zones urbanes per tal de con-
solidar el comerç de proximitat.

c) Desenvolupar plans d’actuació específics a les àrees 
afectades pels emplaçaments de grans establiments co-
mercials, especialment en aquells municipis en què s’hi 
ubiquen concentracions comercials que han estat assimi-
lades a la trama urbana consolidada arrel de l’aprovació 
de la Llei 9/2011.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni Cuadrado, Montserrat Capdevila Tatché, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la denominació 
de l’aragonès i el català a l’Aragó i sobre la 
definició d’acords amb el Govern d’Aragó en 
matèria de política lingüística
Tram. 250-01386/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 70636 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern d’Aragó, a través del Departament d’Educació 
i Cultura, ha presentat un avantprojecte de llei de llen-
gües pròpies d’Aragó per substituir l’actual norma.

Aquest nou projecte de llei es refereix a l’aragonès i al 
català com a «lenguas aragonesas de uso predominante 
en las áreas septentrional y oriental» sense rebre en cap 
moment l’apel·latiu propi. Igualment s’elimina l’existèn-
cia de les acadèmies de les llengües catalana i aragonesa, 
passant a dependre d’una única Acadèmia.

En aquests moments l’aragonès té uns 11.000 parlants a 
l’Aragó i està en clar retrocés. El català té una presència 
encara viva a la Franja amb més de 50.000 parlants.

La decisió del Govern aragonès és sobirana però des del 
Parlament de Catalunya no podem restar aliens al mal 
que aquest tipus de decisions poden fer a la permanèn-
cia i vivència del català a l’Aragó. Ambdues llengües són 
patrimoni cultural d’Aragó i qualsevol intent d’invisibilit-
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zar-les o menystenir-les només pot respondre a mal ente-
sos interessos polítics.

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 expressa la seva preocupació 
per la decisió del Govern d’Aragó per obviar el català i 
l’aragonès amb la seva denominació pròpia com a llen-
gües del seu territori.

El Parlament insta el Govern a:

1. Traslladar a la conferència sectorial de cultura de l’Es-
tat l’aprovació d’una Declaració de la unitat de la llengua 
catalana en totes les seves expressions i denominacions, 
que inclogui el foment i ús de la llengua en tots els terri-
toris on és present.

2. Obrir un diàleg amb el govern aragonès per definir 
acords en matèria de política lingüística per a l’ús i el fo-
ment del català i traslladar-li la preocupació expressada 
pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les directrius 
del Comitè Econòmic i Social Europeu rela-
tives al foment dels objectius socials en la 
contractació pública
Tram. 250-01387/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 70660 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada, 
Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat aprovada per Nacions Unides el 
desembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol l’any 
2008, significarà un canvi de paradigma en l’enfocament 
de les polítiques per a les persones amb discapacitat, su-
perant la perspectiva assistencial per assumir la perspec-
tiva de drets: les persones amb discapacitat són subjectes 
de drets.

Així, l’article de la Convenció en relació amb el treball i 
l’ocupació diu: «Els estats parts reconeixen el dret de les 
persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de con-
dicions amb els altres; això inclou el dret a tenir l’oportu-
nitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball de lliu-
rament triat o acceptat en un mercat i un entorn laboral 
que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones 
amb discapacitat». També detallen tot un seguit de me-
sures que els Estats han d’adoptar per promoure l’exercici 
del dret al treball entre les que volem destacar la contra-
ctació de persones amb discapacitat en el sector públic i 
promoure l’ocupació en el sector privat.

El passat 26 d’abril el Ple del Comitè Econòmic i Social 
Europeu va emetre un nou Dictamen, INT/624-625-626, 
sobre «Contractació Pública i Contractes de Concessió», 
relatiu a les propostes de Directives del Parlament Euro-
peu i del Consell sobre contractació pública que torna a 
promoure, sense cap tipus de contestació, la introducció 
de potents clàusules socials en la contractació pública, 
consolidant d’aquesta forma la orientació del Comitè en 
relació amb el Llibre Verd sobre la modernització de la 
política de contractació pública de la UE, cap a un mercat 
europeu de la contractació pública més eficient.

Cal recordar que l’Acord Estratègic 2008-2011, renovat i 
impulsat pel Govern d’esquerres, posava en marxa a tra-
vés de la seva mesura núm. 99 sobre el foment de la qua-
litat de l’ocupació i la contractació pública, accions per 
garantir que els processos de licitació i contractació po-
guessin incloure per part de les empreses contractatants 
en la fase d’execució dels contractes millores socials 
vinculades directament amb la incorporació a les seves 
plantilles persones majors de 45 anys, joves amb dificul-
tats d’inserció i/o treballadors procedents de situacions 
d’atur de llarga durada; ampliació del nombre de treba-
lladors discapacitats més enllà del que s’estableix legal-
ment i reducció de les ràtios de temporalitat en relació 
amb el personal vinculat a l’objecte de la contractació. 
D’aquesta forma l’Acord de Govern de 9 de desembre de 
2009 va preveure, entre altres mecanismes, la incorpora-
ció de clàusules socials en els plecs de clàusules adminis-
tratives particulars.

Per altra banda, estem veient com les successives onades 
de retallades portades a terme pel Govern de la Generali-
tat de Catalunya acaben afectant especialment al finança-
ment de les activitats i de la tasca d’inclusió de les entitats 
privades implicades especialment amb el desenvolupa-
ment social i econòmic de les persones amb problemes 
d’exclusió social o que pateixen algun tipus de discapaci-
tat i per tant en els seus usuaris. No han estat només els 
partits polítics els que han posat de relleu aquesta manca 
de sensibilitat respecte al model català de protecció i pro-
moció social públic-privat, les entitats, a través de la Tau-
la del Tercer Sector Social de Catalunya, les agrupaci-
ons representatives de l’economia social i solidària, i els 
usuaris i les seves famílies han denunciat reiteradament 
aquesta situació que genera una pressió social significati-
va i que posa en tensió tot el sistema d’inclusió social del 
país en el moment en que més es necessita, quan s’estan 
produint les conseqüències més cruels sobre les perso-
nes amb més dificultats i amb menys recursos, d’una crisi 
econòmica que ja dura més de quatre anys.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a seguir les directrius fixades pel Comitè Econòmic i 
Social Europeu, respecte el foment dels objectius socials 
en la contractació pública, tot duent a terme les següents 
accions sobre:

1. Clàusules socials en els processos de contractació i cri-
teris socials en la contractació pública.

1.1. Incorporar el principi inspirador de la contractació 
social en la totalitat dels processos de contractació de la 
Generalitat tot establint la preferència en l’adjudicació - 
en cas d’empat– de les empreses que tinguin en la seva 
plantilla personal amb discapacitat o en situació d’exclu-
sió social.

1.2. Incorporar clàusules socials en els processos de con-
tractació per tal de que es puguin incloure’s de forma 
eficaç i eficient els criteris socials entre els criteris d’ad-
judicació de la contractació pública, amb una valoració 
ponderada respecte a la resta de criteris.

1.3. Valorar de manera ponderada el coneixement i l’arre-
lament al territori on es desenvoluparà l’objecte del con-
tracte per part de les empreses establertes a l’article 35.1. 
de la llei 31/2002.

2. Reserves de mercat per a la contractació social.

2.1. Impulsar l’ampliació dels objectes contractuals sus-
ceptibles de reserva establerts a l’article 35.2 de la llei 
31/2002.

3. Contractes reservats i procediments restringits de con-
tractació.

3.1. Garantir que cada exercici l’adjudicació del volum de 
la contractació reservada normativament (article 35 de la 
llei 31/2002) per a Centres Especials de Treball, empre-
ses d’inserció sociolaboral, o entitats sense ànim de lucre 
que tinguin com a finalitat la integració laboral o social 
de persones amb risc d’exclusió socials, sigui igual o su-
perior a l’adjudicada a l’exercici anterior fins arribar al 
màxim legal previst amb l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats i fomentar la inclusió social.

4. Establir un sistema de seguiment transparent que per-
meti conèixer i avaluar el compliment dels tres punts an-
teriors.

5. Intensificar els mecanismes d’inspecció i seguiment 
per a la verificació del compliment al llarg de tot el con-
tracte de les condicions socials del mateix.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni Cuadrado, Montserrat Capdevila Tatché, Núria 
Segú Ferré, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les instal·lacions dels musclaires del delta de 
l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70663 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada, Jordi 
Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius
Una de les possibilitats per crear ocupació i consolidar 
oficis ancestrals com el de la pesca és obrir l’activitat a 
un altre sector d’activitat tan important a Catalunya com 
el turisme. En molt indrets del nostre país es compaginen 
les activitats pesqueres amb el turisme, el que sens dubte 
atorga un valor afegit a la nostra economia i sens dubte 
al sector pesquer.

El sector privat estan adoptant decisions en aquest sentit 
i amb aquest objectiu, però no troben una sensibilitat per 
part de les administracions a aquest tipus de projectes, és 
més troben a faltar un projecte per tota Catalunya en el 
que es regulin les activitats pesqueres amb fins turístics.

A les Terres de L’Ebre, un conjunt d’empresaris del sec-
tor pesquer, concretament musclaires del Delta de l’Ebre, 
estan invertint en adaptar les seves instal·lacions cap a la 
restauració/degustació «in situ» de les seves explotaci-
ons, convertint-se en un atractiu molt important especi-
alment a la zona en el Delta de l’Ebre, que combinat amb 
l’aqüicultura o la pesca de litoral genera una important 
activitat econòmica entorn al musclo del Delta.

Cal a dir que aquesta és una practica extensa en altres 
països i que dona un afegit econòmic a les empreses, a la 
vegada que es una oferta més per dinamitzar el turisme 
en tot el litoral i també per desestacionalitzar la oferta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
EL Parlament de Catalunya insta el Govern a, que inde-
pendentment del projecte general per tota Catalunya per 
tal de donar sortida a la pesca turística, s’articuli de for-
ma urgent i per aquesta propera temporada del 2012 les 
corresponents autoritzacions per facilitar la apertura de 
les instal·lacions dels musclaires del Delta de l’Ebre al 
sector turístic de la zona.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC
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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 per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00016/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 70468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, 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 proposi-
ció de llei següent:

Exposició de motius

L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és dotar de l’Insti-
tut Català de Finances (ICF), actualment configurat com 
a entitat de dret públic que té per objectiu aportar finan-
çament al sector empresarial i contribuir a la reactivació 
de l’economia catalana, de la naturalesa jurídica d’entitat 
de crèdit, per tal que pugui actuar com a banca pública 
catalana. Per aquesta raó, es proposa la modificació de la 
legislació d’àmbit estatal que regula les entitats de crèdit 
per incloure-hi l’Institut Català de Finances, dotant-lo de 
la corresponent fitxa bancària, equiparant-lo a les altres 
entitats de crèdit que operen en el mercat financer com 
els bancs, les caixes d’estalvi, les cooperatives de crèdit, 
els establiments financers de crèdit o l’Instituto de Crédi-
to Oficial.

L’Institut Català de Finances va néixer el 1985 assumint 
les funcions del Consell Assessor Econòmico-Social 
i Financer creat un any abans. Durant aquests 27 anys 
d’història, l’Institut Català de Finances ha desenvolupat 
una important activitat en avals, préstecs i participació 
directa en societats mercantils. La creació a mitjans dels 
anys vuitanta de l’Institut Català de Finances va respon-
dre a la voluntat de dissenyar un instrument principal i 
directe per a l’execució de la política financera de l’Ad-
ministració autonòmica catalana. La seva llei de creació 
(Llei 2/1985, de 14 de gener), el va definir com a orga-
nisme autònom de caràcter financer, amb funció d’entitat 
creditícia pública i d’agència financera de la Generalitat i 
del Parlament de Catalunya.

El marge d’actuació de l’ICF s’ha anat ampliant a tra-
vés de disposicions posteriors, que han modificat el seu 
marc legal. D’entre aquestes, la majoria fan referència a 
l’augment de la seva capacitat d’actuació financera; i així, 
tot mantenint la canalització de gran part de l’activitat a 
través de la formalització de préstecs o d’avals, ha am-
pliat l’abast de la seva actuació amb l’atorgament d’au-

torització per crear i participar en altres empreses, com 
ara la constitució d’Institut Català de Finances Holding, 
el 2002; la d’ICF Equipaments, el 2004 i la d’IFEM, el 
2008. L’ICF ha promogut la creació de diversos instru-
ments de capital risc i de la societat de garantia recíproca 
AVALIS, SGR el febrer de 2003.

Tot i tenir definides aquestes funcions, l’Institut Català 
de Finances no té la naturalesa jurídica d’entitat de crèdit 
i, per tant, no té la fitxa bancària amb la que podria ope-
rar com un banc públic de manera completa, accedint als 
mercats de capitals, a les subhastes de liquiditat del Banc 
Central Europeu o captar dipòsits d’institucions, empre-
ses i particulars.

L’any 2011, En l’actual context de crisi econòmica i fi-
nancera, la necessitat de nous instruments en mans dels 
poders públics per poder operar en els mercats financers 
amb l’objectiu d’obtenir finançament per a la dinamit-
zació de l’economia i per a desenvolupar inversions que 
permetin augmentar la competitivitat i productivitat. En 
el nostre entorn més immediat, moltes administracions 
estatals compten amb instruments de banca pública que 
permeten aquesta canalització de de l’estalvi cap a inver-
sions estratègiques i suplir la manca de crèdit de les en-
titats financeres privades. El govern de l’Estat espanyol 
compta, per la seva banda, amb l’Instituto de Crédito Ofi-
cial que malgrat no s’ha utilitzat en tota la seva potencia-
litat, ha tingut un paper essencial en l’obtenció de capital 
als mercats financers per posar-lo a disposició, via prés-
tec, de les administracions locals i autonòmiques i les 
empreses privades. En la Unió Europea, destaca l’experi-
ència dels Landesbanken, bancs comercials de propietat 
majoritària en mans dels governs dels länder alemanys, 
que realitzen la funció de banca majorista en relació a les 
sparkassen, les caixes d’estalvi públiques, i que faciliten 
el finançament de les inversions públiques i de les línies  
estratègiques de creixement per a l’economia de cada 
länder.

Per altra banda, al costat d’una hisenda amb capacitat de 
gestió, recaptació, liquidació i inspecció sobre els tributs, 
una banca pública és un element essencial per al desen-
volupament d’una política financera i econòmica el més 
autònoma possible en el marc de la Unió Europea i de 
la regulació actual dels mercats financers i els comptes 
públics.

Les principals millores que aportaria l’evolució de l’Ins-
titut Català de Finances cap a una estructura pròpia de la 
banca pública són la major facilitat per a captar capital 
(tant operant en els mercats financers, captant dipòsits de 
persones jurídiques i físiques i d’institucions públiques, 
i obrint la possibilitat d’accedir a les subhastes de liqui-
ditat del Banc Central Europeu), la capacitat per a rea-
litzar operacions financeres pròpies de l’activitat tradici-
onal de la intermediació bancària i la seva exclusió del 
còmput de dèficit públic establert en les normes SEC-95, 
amb el qual s’aconsegueix que les operacions financeres 
de l’Institut no afectin als objectius d’estabilitat pressu-
postària establerts en la legislació.

D’acord amb la normativa existent, com a banca pública 
amb naturalesa jurídica d’entitat de crèdit, l’Institut Ca-
talà de Finances seguirà l’operativa bancària de mercat: 
presentació de comptes anuals consolidats d’acord amb 
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les Normes Internacionals d’Informació de la Unió Eu-
ropea, normes de Basilea, Circulars del Banc central en 
tant que supervisor i altra normativa estatal i catalana 
que li sigui aplicable.

Finalment, després de l’aprovació d’aquesta proposició 
de llei per part de les Corts Generals, seria necessària la 
reforma legislativa per part del Parlament de Catalunya 
del Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi-
nances, per tal d’adaptar l’estructura, les funcions, l’orga-
nització, el control i el règim dels recursos a les pròpies 
de la banca pública.

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 per al desenvolupament  
d’una banca pública catalana

Article únic. Modificació de l’article  
1 del Reial Decret Legislatiu 1298/1986,  
de 28 de juny, sobre Adaptació del Dret  
vigent en matèria d’Entitats de Crèdit  
al de les Comunitats Europees

Es modifica l’apartat segon, que restarà redactat de la 
manera següent:

«2. Es conceptuen com a entitats de crèdit:

a) L’Institut de Crèdit Oficial.

b) Els Bancs.

c) Les Caixes d’Estalvis i la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis.

d) Les Cooperatives de Crèdit.

e) Els Establiments Financers de Crèdit.

f) L’Institut Català de Finances.»

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre la gestió en l’àm-
bit sanitari i les relacions entre el sector pú-
blic sanitari i les empreses
Tram. 252-00009/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, juntament amb 27 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 70348 i 70397 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58.1 del Reglament del Parlament, sol·liciten la crea-
ció d’una comissió d’investigació amb relació a la gestió 
del Consorci Salut del Maresme i la Selva i de la Funda-
ció Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, i sobre la relació entre el Servei Català 
de la Salut, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el 
grup SERHS i les empreses Innova i CCM Estratègies i 
Salut.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Reglament 
del Parlament, la comissió ha d’elaborar i aprovar un pla 
de treball que determini els diversos aspectes de la in-
vestigació.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Laia Bo-
net i Rull, Montserrat Capdevila i Tatché, Judit Carreras 
i Tort, Higini Clotas i Cierco, Jaume Collboni i Cuadra-
do, Celestino Corbacho i Chaves, Manuela de Madre i 
Ortega, Joan Ferran i Serafini, Daniel Font i Cardona, 
Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados i Galiano, Roberto 
Labandera i Ganachipi, Mònica Lafuente i de la Torre, 
Joaquim Llena i Cortina, Ernest Maragall i Mira, Rocio 
Martínez-Sampere i Rodrigo, Caterina Mieras i Barceló, 
Joaquim Nadal i Farreras, Agnès Pardell i Veà, Consol 
Prados i Martínez, Esteve Pujol i Bada, Josep Maria Sa-
baté i Guasch, Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Segú i Ferré, 
Jordi Terrades i Santacreu, Montserrat Tura i Camafreita, 
Núria Ventura i Brusca
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3.10.90. PROPOSTES DE CONSULTA POPULAR PER 
VIA DE REFERÈNDUM D’ÀMBIT DE CATALUNYA

 PROPOSTES D’INICIATIVA POPULAR

Proposta de consulta popular per via de re-
ferèndum sobre la priorització de les políti-
ques de salut, educació i serveis socials i el 
garantiment d’aquests drets bàsics
Tram. 370-00001/09

Presentació: Comissió promotora
Reg. 70023 i 70744 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.06.2012

Proposta de convocatòria d’una consulta 
popular per via de referèndum d’àmbit de 
Catalunya d’iniciativa popular

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora,

Ens adrecem a vostè, com a màxima representant del 
Parlament de Catalunya, per tal de fer-vos arribar una 
proposta de convocatòria d’una consulta popular per via 
de referèndum d’àmbit de Catalunya d’iniciativa popular, 
d’acord amb la Llei 4/2010 del 17 de març, de consultes 
populars per via de referèndum.

La Comissió promotora d’aquesta consulta, conformada 
per diverses organitzacions socials a les quals cal sumar 
el ple suport d’altres organitzacions de la societat civil, 
creiem que, en la situació actual, l’acció de govern hauria 
de donar prioritat a les polítiques de salut, educació i ser-
veis socials, per garantir aquests drets bàsics. Entenem 
que la consulta popular per via de referèndum és el mi-
llor mecanisme per tal que la ciutadania pugui ser con-
sultada sobre les prioritats que considera ha de tenir l’ac-
ció política del govern.

Per tot això, d’acord al que disposa la llei 4/2010 de 17 
de març, de consultes populars per via de referèndum, 
la Comissió promotora que subscriu proposem a la Mesa 
del Parlament la realització d’una consulta ciutadana en 
relació a si el Govern de la Generalitat ha de garantir de 
forma prioritària el compliment dels drets a l’educació, 
la sanitat i els serveis socials, contemplats a l’Estatut de 
Catalunya.

Text de la pregunta

Creu que l’acció del Govern de Catalunya hauria de do-
nar prioritat a les polítiques de salut, educació i serveis 
socials, per garantir aquests drets bàsics i complir amb 
l’Estatut?

SI o NO o 

Esperant que s’atengui la nostra petició, restem a la vos-
tra disposició i us saludem cordialment,

Barcelona, 18 de juny de 2012

Sr. Jordi Giró, Sr. Jordi Bonet, Sr. Eloi Cortés, Sr. Ayoze 
Alfageme, Sr. Joan Carles Gallego, Sr. Josep M. Àlvarez, 
Sr. Fabian Mohedano

Relació de la documentació lliurada

1. Sol·licitud de la proposta de consulta popular a la Mesa 
del Parlament

2. Text de la pregunta

3. Memòria explicativa de les raons que fan convenient la 
consulta popular i l’àmbit competencial d’aquesta

4. Relació dels membres de la comissió promotora amb 
llurs dades personals

5. Declaracions dels membres de la comissió promotora 
en què manifesten que no estan afectats per cap de les 
causes d’incompatibilitat que estableix l’article 23

6. Declaracions dels membres de la comissió promotora 
en què manifesten que tenen la condició política de ca-
talans

7. Una fotocòpia del document nacional d’identitat dels 
membres de la comissió promotora

8. Adreces a efectes de notificacions

9. Relació de la documentació lliurada

N. de la R.: La documentació que acompanya la Proposta 
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Termini de sol·licitud de dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries

Termini: 3 dies hàbils (del 03.07.2012 al 05.07.2012).

Finiment del termini: 06.07.2012, 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les decisions 
del Departament d’Ensenyament i les condi-
cions als centres d’ensenyament
Tram. 300-00185/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 71372 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 4 i 5 de juliol de 2012.

– Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Depar-
tament d’Ensenyament i les condicions als centres per al 
pròxim curs escolar.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el manteni-
ment de la immersió lingüística a les escoles
Tram. 300-00186/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 71406 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López Tena, representant del del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 4 i 5 de juliol de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el manteni-
ment de la immersió lingüística en català a les escoles?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
decisions en matèria de política educativa
Tram. 300-00187/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 71411 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

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 4 i 5 de juliol de 2012.

– Sobre les darreres decisions contradictòries del Govern 
en matèria de política educativa.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la retirada de 
residus tòxics de l’embassament de Flix
Tram. 300-00188/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 71412 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

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 4 i 5 de juliol de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació del procés de retirada de residus tòxics de l’em-
bassament de Flix?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política pú-
blica de cooperació
Tram. 300-00189/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71433 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de juliol de 2012.

– Sobre la política pública de cooperació de la Generali-
tat de Catalunya

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre el Pla de 
l’energia 2012-2020
Tram. 300-00190/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71436 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers di-
es 4 i 5 de juliol de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat so-
bre el Pla de la Energia 2012-20?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modi-
fica el Reglament (CE) 1085/2006 del Consell 
pel qual s’estableix un instrument d’ajuda 
preadhesió (PIA)
Tram. 295-00200/09

Text presentat
Tramesa de la Secretaria de la Comissió 
Mixta de la Unió Europea del 21.06.2012
Reg. 70506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

Asunto: Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1085/2006 del 
Consejo por el que se establece un Instrumento 
de Ayuda Preadhesión (IAP) [COM (2012) 329 
final] [2012/0159 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea remite 
a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en 
su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen moti-
vado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformi-
dad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el 
dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institu-
ción debería ser recibido por las Cortes Generales en el 
plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la ini-
ciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos 
en relación con este procedimiento de control del princi-
pio de subsidiariedad, le informo que se ha habilitado el 
siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para 
la Unión Europea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 20.6.2012
COM(2012) 329 final
2012/0159 (COD)

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
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Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1085/2006 del Consejo por 
el que se establece un Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP)

Exposición de motivos

1. Antecedentes

El Consejo Europeo de 1-2 de marzo de 2012 refrendó 
las conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2012 
sobre la ampliación y el Proceso de Estabilización y Aso-
ciación y acordó conceder a Serbia la condición de país 
candidato.

En consecuencia, la Comisión propone al Consejo y al 
Parlamento modificar el Reglamento (CE) nº 1085/2006 
del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se esta-
blece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP)1 con 
el fin de trasladar a Serbia de la lista de países candida-
tos potenciales (anexo II) a la lista de países candidatos 
(anexo I).

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Reglamento (UE) nº 540/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de junio de 20102, y Reglamento (UE) 
nº 153/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de febrero de 20123, que modifican ambos el Reglamento 
(CE) nº 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, 
por el que se establece un Instrumento de Ayuda Pread-
hesión (IAP).

2. Consulta a los interesados y obtención y 
utilización de asesoramiento técnico

La Comisión ha procedido a una consulta interna. No se 
ha necesitado asesoramiento externo.

Evaluación de impacto

No procede.

3. Elementos jurídicos de la propuesta

Resumen de la acción propuesta: una modificación del 
Reglamento (CE) n° 1085/2006 del Consejo, de 17 de ju-
lio de 2006, por el que se establece un Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP).

Se trasladará a Serbia de la lista de países candidatos po-
tenciales (Anexo II) a la lista de países candidatos (Ane-
xo I), con arreglo a la decisión del Consejo Europeo de 
1-2 de marzo de 2012.

1.  DO L 210 de 31.7.2006, p. 82.

2.  DO L 158 de 24.6.2010, p. 7.

3.  DO L 58 de 29.2.2012, p. 1.

Base jurídica

Artículo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

Principio de subsidiariedad

No procede.

Principio de proporcionalidad

No procede.

Instrumentos elegidos

Instrumento propuesto: modificación del Reglamento del 
Consejo. Otros medios no serían apropiados por el moti-
vo siguiente: un reglamento debe ser modificado por otro 
reglamento.

4. Implicaciones presupuestarias
La medida no supone ningún gasto adicional.

5. Información adicional
Simplificación

No procede.

2012/0159 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1085/2006 del Consejo por 
el que se establece un Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y, en particular, su artículo 212, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea4,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los 
parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordi-
nario,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) nº 1085/2006 del Consejo, de 17 
de julio de 2006, por el que se establece un Instrumen-
to de Ayuda Preadhesión (IAP)5, prevé ayudar a los paí-
ses candidatos y a los países candidatos potenciales en 
su adaptación progresiva a las normas y políticas de la 
Unión, incluido, en su caso, el acervo comunitario, con 
vistas a su adhesión.

4.  DO C de … , p.

5.  DO L 210 de 31.7.2006, p. 82.
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(2) El Reglamento (CE) n° 1085/2006 distingue clara-
mente entre países candidatos y países candidatos poten-
ciales.

(3) El Consejo Europeo de 1-2 de marzo de 2012 refren-
dó las conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2012 
sobre la ampliación y el Proceso de Estabilización y Aso-
ciación y acordó conceder a Serbia la condición de país 
candidato.

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 
1085/2006 en consecuencia.

Ha adoptado el presente reglamento:

Artículo 1

El Reglamento (CE) nº 1085/2006 queda modificado co-
mo sigue:

(1) En el anexo I se inserta la rúbrica siguiente a conti-
nuación de la rúbrica referente a Montenegro:

«– Serbia».

(2) En el anexo II la rúbrica «– Serbia, incluido Kosovo 
(1) [(1) Tal como se define en la Resolución nº 1244 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de 
junio de 1999.]» se sustituye por el texto siguiente:

«– Kosovo* [* Esta denominación se entiende sin perjui-
cio de las posiciones sobre su estatuto y está en conso-
nancia con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte In-
ternacional de Justicia sobre la Declaración de Indepen-
dencia de Kosovo.]».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus ele-
mentos y directamente aplicable en cada Estado miem-
bro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

Termini de formulació d’observacions

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2012 a l’11.07.2012).

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2012.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al cin-
què període de sessions
Tram. 244-00009/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2012, d’acord amb el que estableix l’article 72.1 del 
Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha apro-
vat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al cin-
què període de sessions (setembre - desembre 2012):

Setembre: 25 - 26 - 27

Octubre: 10 - 11, 24 - 25

Novembre: 7 - 8, 21 - 22

Desembre: 12 - 13, 19 - 20

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parla-
ment demani.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/09

Designació de la presidència
Reg. 70784 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58 del Reglament del Parlament, proposa com a 
President de la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
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Drets dels Consumidors, l’H. Sr. Antoni Fernàndez Tei-
xidó.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 70395 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 58 del Reglament del Parlament, 
comunica que els següents diputats han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors:

– diputat Pere Aragonès i Garcia en qualitat de portaveu

– diputat Sergi de los Ríos i Martínez

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 70786 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58 del Reglament del Parlament, comunica que els 
membres designats per la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors són:

– I. Sr. Jordi Turull i Negre (com a substitut l’I. Sr. Ferran 
Falcó Isern)

– H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas (com a substitut 
l’I. Sr. Benet Maimí i Pou).

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2012

Es pren nota de l’acta de la reunió del Grup Mixt (reg. 
70788) en què s’acorda d’adscriure Alfons López Tena 
(suplent Uriel Bertran i Arrué) pel Subgrup Parlamenta-

ri de Solidaritat Catalana per la Independència, i Albert 
Rivera Díaz (suplent Jordi Cañas Pérez) pel Subgrup Par-
lamentari Ciutadans, a la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors.

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71004 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 58 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els membres designats per la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors són:

− Sr. Josep Enric Millo i Rocher (com a substitut l’I. Sr. 
Pedro Chumillas Zurilla).

− Sr. Santi Rodríguez i Serra (com a substitut l’I. Sr. José 
Antonio Coto Roquet).

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 71146 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 58 del 
Reglament del Parlament, proposa els diputats següents 
com a membres de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors:

– Jaume Collboni i Cuadrado

– Rocío Martinez-Sampere Rodrigo

– Jordi Terrades i Santacreu (suplent)

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 71156 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 29.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 58 del Re-
glament del Parlament, comunica que els diputats Josep 
Vendrell Gardeñes i Joan Boada Masoliver han estat de-
signats membres de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors. (tram. 407-00001/09).

Palau del Parlament, 27 de juny de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 427/
IX, sobre les modificacions legislatives per a 
l’equiparació fiscal de les persones acollides
Tram. 290-00409/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució 427/IX amb número de 
tramitació 290-00409/09, sobre les modificacions legis-
latives per a l’equiparació fiscal de les persones acollides, 
control de compliment que correspon a la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Benestar Social i Família (reg. 
70342).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 428/
IX, sobre la col·laboració amb la Fundació 
Emma per a aconseguir el finançament ne-
cessari per a prestar els serveis
Tram. 290-00410/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució 428/IX amb número 
de tramitació 290-00410/09, sobre la col·laboració amb 
la Fundació Emma per a aconseguir el finançament ne-
cessari per a prestar els serveis, control de compliment 
que correspon a la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Benestar Social i Família (reg. 
70343).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.
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Control del compliment de la Resolució 429/
IX, sobre el compliment de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, amb relació als horaris de vi-
sites per als infants tutelats a l’Espai de Vi-
sites per als Infants i Adolescents de Barce-
lona
Tram. 290-00411/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de l’apartat a) de la Resolució 429/IX 
amb número de tramitació 290-00411/09, sobre el com-
pliment de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris de 
visites per als infants tutelats a l’Espai de Visites per als 
Infants i Adolescents de Barcelona, control de compli-
ment que correspon a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Benestar Social i Família (reg. 
70344).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 66/IX, 
sobre la planificació i el finançament de les 
llars d’infants
Tram. 390-00066/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70400 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00066/09

Sobre: Control compliment de la Moció 66/IX, sobre la 
planificació i el finançament de les llars d’infants

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 66/IX, sobre la planificació i el finança-
ment de les llars d’infants (núm. de tram. 390-00066/09), 
us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament d’acord amb l’establert 
en l’article 198 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, garanteix la continuïtat de la xarxa de llars d’in-
fants de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament, tenint en compte l’ac-
tual context d’ajustament pressupostari, presidit pels ob-
jectius d’estabilitat pressupostària i de control del dèfi-
cit públic, optimitza els recursos disponibles per donar 
compliment al sistema de finançament de places de llars 
d’infants,

Els imports pendents de pagament, corresponent a les 
subvencions que atorga el Departament d’Ensenyament 
als Ajuntaments pel manteniment de places de llars d’in-
fants, es faran efectius d’acord amb l’establert en el Con-
veni de col·laboració per al desenvolupament del Pla ex-
traordinari d’assistència financera local, signat entre la 
Generalitat de Catalunya, les Diputacions, l’Associació 
Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de 
Catalunya, el 8 de març de 2012.

El 17 de maig de 2012 la consellera d’Ensenyament va 
comparèixer en sessió informativa davant la Comis-
sió d’Ensenyaments i Universitats donant compliment a 
l’apartat d) de la Moció 66/IX i que consta en el diari de 
sessions del 17 de maig de 2012.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 67/IX, 
sobre la situació financera dels ens locals
Tram. 390-00067/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció 67/IX amb número 
de tramitació 390-00067/09, sobre la situació financera 
dels ens locals, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 18 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Governació i Relacions Institu-
cionals (reg. 70187).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.

Control del compliment de la Moció 71/IX, 
sobre la situació de les finances municipals
Tram. 390-00071/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció 71/IX amb número 
de tramitació 390-00071/09, sobre la situació de les fi-
nances municipals, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 18 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Governació i Relacions Institu-
cionals (reg. 70188).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.

Control del compliment de la Moció 74/
IX, sobre la protecció de les famílies amb 
menys recursos
Tram. 390-00074/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de l’apartat b), d) i e) de la Moció 74/
IX, amb número de tramitació 390-00074/09, sobre la 
protecció de les famílies amb menys recursos, control 
de compliment que correspon a la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Benestar Social i Família (reg. 
70345).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 10 de setembre 
de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.06.2012.

Control del compliment de la Moció 90/IX, 
sobre el garantiment de la defensa dels con-
sumidors en situació de sobreendeutament i 
de pèrdua de l’habitatge
Tram. 390-00090/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70024 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00090/09

Sobre: Control compliment de la Moció 90/IX, sobre el 
garantiment de la defensa dels consumidors en situació 
de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 90/IX, sobre el garantiment de la defen-
sa dels consumidors en situació de sobreendeutament i 
de pèrdua de l’habitatge (núm. de tram. 390-00090/09), 
us informo del següent:

Des de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana s’ha 
sol·licitat al Govern de l’Estat una modificació de la legis-
lació hipotecària per a que es doni una «segona oportuni-
tat» a les famílies que es queden sense habitatge degut a 
un procés d’execució hipotecària.

Així mateix, el Govern, a través dels Departament 
d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat, 
va aprovar els criteris mínims que regiran els convenis 
amb les entitats de crèdit amb el que s’impulsarà un pro-
cediment de mediació previ a l’inici d’expedients judici-
als d’execució hipotecària per tal d’evitar que desnona-
ments amb risc d’exclusió social, que ja s’ha plantejat a 
les entitats financeres.

En aquest sentit, des de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya ja es va iniciar, des de gener de 2010, un servei 
d’assessorament a les famílies afectades sobre el deute 
hipotecari i de mediació amb les entitats financeres, Ofi-
deute.

Ofideute, des de la seva posada en marxa i fins al 31 de 
desembre de 2011, ha atès a més de 1.200 famílies amb 
problemes de pagament del seu préstec hipotecari.

De la totalitat de consultes que acaben amb una interme-
diació, s’assoleix una conciliació o solució pactada entre 
la família i l’entitat financera del 66%, s’ha evitat més de 
300 desnonaments. Tot i això, el percentatge de casos en 
que es produeix aquesta intermediació i que resten tan-
cats sense acord és del 34%.

D’altra banda, s’ha iniciat la descentralització d’aquest 
servei i la coordinació amb les administracions locals i 
ja hem signat dos convenis, amb els ajuntaments de Reus 
i de Sant Celoni, amb l’objectiu de prestar un servei de 
proximitat a les persones amb risc d’exclusió social re-
sidencial.

Així mateix, des del Govern es manté la proposta de sig-
natura amb les entitats financeres dels convenis de sot-
metiment voluntari a Ofideute, atès que és l’única forma 
de donar una cobertura més general al problema i que su-
peri, per tant, el marc molt restringit per a l’àmbit de Ca-
talunya que ha definit el recentment aprovat RDL 6/2012, 
de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, atès que tan sols entre el 5% i 
10% dels usuaris d’Ofideute compleixen els requisits que 
s’han establert.

El Codi de bones pràctiques bancàries per a evitar desno-
naments, inclòs en el RDL i al que les entitats financeres 
s’estan adherint, restringeix les hipoteques a les que es 
poden aplicar les mesures a les que siguin:

1. En municipis de més d’1.000.000 d’habitants, hipote-
ques que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui de 
més de 200.000 euros

2. En municipis entre 500.001 i 1.000.000 habitants (o 
àrees metropolitanes de l’anterior punt), hipoteques 
que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui de més 
180.000 euros

3. En municipis entre 100.001 i 500.000 habitants, hipo-
teques que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui de 
més 150.000 euros

4. En municipis de fins a 100.000 habitants, hipoteques 
que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui de més 
120.000 euros

També estableix les circumstàncies per a que es conside-
ri a la unitat familiar que es troba en el llindar d’exclusió 
i a les que es podran aplicar les mesures establertes que 
són:

1. Tots els membres de la unitat familiar no poden tenir 
rendes de treball o activitats econòmiques.

2. La quota hipotecària ha de significar més del 60% dels 
ingressos nets de la unitat familiar.

3. Que la unitat familiar no tingui altres bens patrimo-
nials.

4. Que el crèdit o préstec recaigui únicament sobre la fin-
ca del deutor i sigui per a adquirir l’habitatge.

5. Si hi ha altres garanties personals, aquestes han de 
complir 2on i 3er anteriors.

6. Si hi ha altres deutors o prestataris que no siguin de la 
unitat familiar han de complir amb els punts 1er, 2n i 3r 
anteriors.
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El Codi de bones pràctiques estableix que les entitats fi-
nanceres hauran d’oferir al deutor que es trobin en el llin-
dar d’exclusió i previ al procediment d’execució hipote-
cària un pla de reestructuració del deute hipotecari per 
aconseguir la viabilitat a mig i llarg termini.

Els deutors en els quals el pla de reestructuració resulti 
inviable podran sol·licitar, dins ja del procediment d’exe-
cució hipotecària amb anunci de subhasta, de la quita del 
capital pendent que l’entitat financera pot acceptar o re-
butjar.

També, com a mesura substitutiva de l’execució hipote-
cària, s’estableixen els supòsits en que els deutors podran 
sol·licitar la dació en pagament de l’habitatge habitual.

En el RDL també s’estableix que les persones afectades, 
per llançaments o per dació en pagament, podran ser be-
neficiaries d’ajuts al lloguer i també es fan modificacions 
fiscals per afavorir els afectats derivats del Codi de bones 
pràctiques bancàries, com l’exempció de l’AJD a les no-
vacions de préstecs hipotecaris, que l’entitat financera se-
rà l’objecte passiu en la plusvàlua municipal, l’exempció 
de l’IRPF dels guanys patrimonials derivats de la dació 
en pagament o la bonificació dels drets aranzelaris que 
cobren els notaris i registradors per cancel·lació d’hipote-
ca en cas de dació en pagament.

De tota manera, valorem positivament aquesta regulació, 
atès que és un primer pas per a apaivagar la situació en 
que es troben les persones amb risc d’exclusió residencial 
per motius de deutes hipotecaris.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departa-
ment d’Economia i Coneixement i CaixaBank, el passat 
3 de maig van signar un conveni per a l’establiment d’un 
procés de mediació amb les persones amb dificultats per 
al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris de l’habi-
tatge principal. Aquest conveni és el primer signat amb 
una entitat financera en aquest sentit i el Govern està tre-
ballant per estendre a la resta d’entitats financeres que 
operen a Catalunya.

La novetat d’aquest conveni és que l’entitat financera es 
compromet a comunicar a Ofideute la situació de la famí-
lia en risc abans de l’inici del procés judicial d’execució 
hipotecària per així poder intermediar i intentar arribar a 
un acord pactat per evitar el desnonament.

Abans de la signatura d’aquest conveni les persones afec-
tades acudien a Ofideute un cop s’assabentaven d’aquest 
Servei i en molts casos quan el procediment judicial ja 
estava iniciat, ara les persones afectades, gràcies a aquest 
conveni, tenen una nova oportunitat per resoldre la seva 
situació gràcies al suport que se’ls ofereix des del Govern 
mitjançant Ofideute.

També, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Se-
cretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia 
han acordat que en les notificacions de l’inici de proce-
diments de desnonaments i d’execucions hipotecàries 
s’informarà les persones afectades que es poden posar 
en contacte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i amb els Serveis Socials, atès que disposen de recursos 
per atendre a les famílies afectades.

Pel que fa a l’àmbit legislatiu, la Secretaria d’Habitatge 
i Millora Urbana col·labora amb la Comissió de Justícia 

del Parlament de Catalunya en els treballs de la propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de Llei de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de proce-
diments d’execució que afectin l’habitatge habitual.

L’afany del Govern és donar suport a les persones amb 
risc d’exclusió residencial i evitar al màxim els desnona-
ments mentre no es facin nous avenços legislatius de mo-
dificació de la llei hipotecària.

Tanmateix, és imminent l’aprovació per part del Govern 
del projecte de Llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del registre de serveis públics 
de consum pel directori de serveis públics de consum.

Un cop aprovada aquesta Llei pel Parlament, la intenció 
de l’Agència Catalana del Consum és, en primer lloc, fer-
ne la màxima difusió. A l’enllaç permanent referit al Co-
di de consum que tenim a la web de l’ACC (www.con-
sum.cat) s’afegirà la informació d’aquesta modificació, 
mitjançant un avís que permeti a tots els qui consultin la 
web veure ràpidament que hi ha aquesta novetat impor-
tant en relació amb el Codi de consum, que es refereix 
al tema de la contractació de crèdits i préstecs hipote-
caris. A més, l’ACC en donarà difusió a totes les entitats 
i organismes implicats, mitjançant els seus mecanismes 
habituals de relació (tant presencials com virtuals), com 
ara les oficines municipals i comarcals d’atenció als con-
sumidors o les organitzacions de persones consumidores. 
També es donaran a conèixer aquestes novetats als sec-
tors econòmics que puguin estar interessats o afectats, 
com poden ser el sector financer i als col·lectius profes-
sionals relacionats el sector de l’habitatge (promotors, 
agents i d’altres intermediaris...), ja sigui mitjançant reu-
nions informatives o bé mitjançant xerrades, tant a Bar-
celona com a d’altres poblacions de Catalunya.

A part de les accions de difusió esmentades, l’entrada en 
vigor d’aquesta modificació pot comportar la presentació 
de reclamacions i/o denúncies de persones consumidores 
que considerin que s’han incomplert les previsions de la 
norma, la qual cosa comportaria, evidentment, la corres-
ponent actuació de l’ACC per tal de comprovar i, en cas 
necessari, prendre les mesures correctores necessàries. 
L’ACC també es plantejaria la possibilitat d’incloure una 
campanya de control del compliment d’aquestes noves 
obligacions, campanya que en tot cas només es podria 
dur a terme a partir de l’entrada en vigor de la norma i 
després d’haver-ne fet la corresponent difusió als sectors 
afectats, cosa que ara fa difícil poder precisar el calenda-
ri en què es podria dur a terme.

Barcelona, 15 de juny de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Moció 96/IX, 
sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00096/09

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012.

Control del compliment de la Moció 105/IX, 
sobre les actuacions en matèria de preven-
ció i extinció d’incendis
Tram. 390-00105/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 106/
IX, sobre el suport a les entitats del tercer 
sector social i el garantiment del programa 
d’orientadors i promotors de les oficines de 
treball de la Generalitat i dels llocs de treball 
del mercat laboral protegit
Tram. 390-00106/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 107/IX, 
sobre els centres especials de treball sen-
se ànim de lucre i sobre el manteniment dels 
centres de Justícia Juvenil Montilivi i Els Til-
lers
Tram. 390-00107/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 108/IX, 
sobre les polítiques contra l’atur

Tram. 390-00108/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 109/IX, 
sobre la inclusió social i l’eradicació de la 
pobresa

Tram. 390-00109/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 110/IX, 
sobre els programes d’inserció i rehabilita-
ció i la col·laboració amb les entitats del ter-
cer sector social

Tram. 390-00110/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 111/IX, 
sobre l’agricultura i la ramaderia ecològi-
ques i la regionalització dels ajuts de la polí-
tica agrària comuna

Tram. 390-00111/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012
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Control del compliment de la Moció 112/IX, 
sobre les mesures contra la pobresa
Tram. 390-00112/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 113/IX, 
sobre la necessitat que les caixes d’estalvi 
situades a Catalunya adquireixin un compro-
mís públic d’austeritat dels equips directius i 
de facilitació de línies de crèdit
Tram. 390-00113/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 114/IX, 
sobre les taxes de la formació professional 
i les millores dels cicles formatius de grau 
superior
Tram. 390-00114/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

Control del compliment de la Moció 115/IX, 
sobre el desenvolupament de les infraes-
tructures
Tram. 390-00115/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.06.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix 
Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 354-00189/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’increment de morts en accident de 
trànsit a les carreteres de les demarcacions 
de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012
Tram. 354-00190/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els incendis forestals dels primers 
mesos del 2012 i les previsions per a la cam-
panya d’estiu
Tram. 354-00191/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els enfrontaments entre bandes juvenils
Tram. 354-00192/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 19, del 21.06.2012 
(DSPC-C 350).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el web que permet delatar persones que 
poden estar implicades en actes delictius o 
vandàlics
Tram. 354-00196/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el web «Col·laboració ciutadana contra 
la violència urbana»
Tram. 354-00199/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’operatiu policial amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 354-00201/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 354-00208/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 19, del 21.06.2012 
(DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre l’incendi de Rasquera, el Perelló i 
Tivenys
Tram. 354-00217/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 19, del 21.06.2012 
(DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre les mesures de prevenció d’incen-
dis dutes a terme a la Ribera d’Ebre abans 
de l’incendi de Rasquera, el Perelló i Beni-
fallet
Tram. 354-00219/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 19, del 21.06.2012 
(DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la mort d’una persona a Maials (Segrià) 
perseguida pels sometents
Tram. 354-00221/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la càrrega policial dels Mossos d’Esqua-
dra a Lleida el 6 de juny de 2012
Tram. 354-00227/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les detencions del 15 de juny de 2012 a 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 354-00229/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 69990).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb del conseller d’Interior so-
bre l’increment de dones mortes per violèn-
cia masclista
Tram. 354-00231/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70638).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’increment de persones mortes en acci-
dents de trànsit
Tram. 354-00232/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70639).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre el model actual del joc a Catalunya a 
propòsit del projecte Eurovegas
Tram. 354-00234/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 70665).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 26.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la repercussió del projecte Eurovegas en 
l’àmbit de la delinqüència i els efectes en els 
accessos a Barcelona
Tram. 354-00237/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70668).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre la re-
percussió del projecte Eurovegas en l’àmbit 
urbanístic i d’infraestructures i serveis
Tram. 354-00238/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 70670).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 22.06.2012.



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

4.53.05. INFORMACIó 130

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb 
el conseller de Benestar Social i Família so-
bre la repercussió del projecte Eurovegas en 
l’àmbit dels serveis socials
Tram. 354-00241/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 70673).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 26.06.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Cinegètica Barraquers 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01233/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70041).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Societats de Ca-
çadors i Pescadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de cap-
tura 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. 352-01234/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70041).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Tradició Ocellaire 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01235/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70041).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Cos d’Agents Rurals de la Genera-
litat amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals i d’establiment d’un règim 
provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01236/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Espanyola d’Ornito-
logia Birdlife Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01237/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Ornitologia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01238/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caça 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01239/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Santi Maño-
sa, en representació de l’Institut Català 
d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01240/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70230).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Cristina 
Sánchez, en representació de la Societat 
Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01241/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70230).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Toni Altayó, 
en representació de l’Associació per la De-
fensa i l’Estudi de la Natura, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01242/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70230).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.
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Proposta de compareixença de Gabriel Gar-
gallo, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01243/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Santi Maño-
sa, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01244/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Cristina 
Sánchez Alonso, delegada a Catalunya de 
la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01245/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Bau-
cells Colomer, biòleg i enginyer agrícola, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01246/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’Òscar Pérez 
García, de la Plataforma Tradició Ocellaire i 
de la Societat Ocellaire de Torelló, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de cap-
tura 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. 352-01247/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.
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Proposta de compareixença de Pere Cas-
tells, de la Plataforma Tradició Ocellaire i la 
Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01248/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Manel Rau-
rich Rubinat, president de l’Agrupació de 
Societats de Caçadors i Pescadors de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals i d’establiment d’un règim 
provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01249/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Paco Piera 
Orozco, president de la Federació Catalana 
de Caça, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01250/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Mariano 
Maté Cuadrado, delegat ocellaire de la Fe-
deració Catalana de Caça, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011

Tram. 352-01251/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Sebastià 
Marmolejo Valiente, president de la Socie-
tat Ocellaire Sant Celoni, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011

Tram. 352-01252/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.
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Proposta de compareixença del subdirec-
tor general d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01253/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença del cap de 
l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Sub-
direcció General d’Activitats Cinegètiques 
i de Pesca Continental amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01254/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Salvador 
Morató, en representació de l’Agrupació Es-
portiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01255/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Josep Mi-
quel Badia, president de la Societat Orni-
tològica de l’Hospitalet, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01259/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença del subdirector 
de Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01260/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

4.53.05. INFORMACIó 135

Proposta de compareixença de l’alcaldes-
sa de Santpedor (Bages) amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01261/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Francesc 
Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01262/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Josep Var-
gas, en representació de la societat ocellai-
re Els Passerells, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional 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. 352-01263/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Claudio Sán-
chez, en representació de la societat ocellai-
re Els Passerells, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01264/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença de Marc Pagès, 
biòleg de l’empresa Ecotons, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01265/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Ornitologia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01266/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 70435).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de SEO/Birdlife amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment 
d’un règim provisional 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. 352-01267/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 70435).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caça 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01268/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 70435).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de Ràdio i 
Televisió Espanyola a Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè expliqui la Memòria del Consell cor-
responent al 2011
Tram. 356-00558/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la coordinació en matèria policial amb 
motiu de la reunió del Banc Central Europeu 
a Barcelona
Tram. 356-00669/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de 
Barcelona davant la Comissió d’Interior per-
què valori la coordinació entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat en l’operatiu 
policial desplegat amb motiu de la reunió del 
Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 356-00670/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

4.53.05. INFORMACIó 137

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Col·lectiu de Transsexuals de Cata-
lunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la necessitat 
de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 356-00679/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Fascicle quart
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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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

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

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença del director 
de Televisió de Catalunya davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè in-
formi sobre el seu programa de treball
Tram. 356-00699/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Sol·licitud de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi so-
bre el seu programa de treball
Tram. 356-00700/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè expliqui el pla de viabilitat de la Cor-
poració
Tram. 356-00709/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Sol·licitud de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el 
pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00710/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, tinguda el 22.06.2012 (DSPC-C 352).
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Sol·licitud de compareixença del director 
de Televisió de Catalunya davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00711/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, tinguda el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Cata-
lanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Justícia perquè exposi els efectes de les re-
tallades pressupostàries en el Departament 
de Justícia en l’àmbit de l’execució penal
Tram. 356-00717/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del grup de coordinació de les entitats 
que formen la Taula de Participació Social 
amb el Departament de Justícia davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre 
la situació creada pel fet que no s’hagin con-
vocat subvencions ni s’hagin renovat conve-
nis per a la rehabilitació, l’assistència i la re-
inserció de reclusos
Tram. 356-00723/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Crespo, presidenta de la federació Entitats 
Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les conse-
qüències de la no-convocatòria de subven-
cions i de la no-renovació de convenis per 
part del Departament de Justícia
Tram. 356-00724/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuer-
tes, secretària d’organització de la Comissió 
d’Àmbit Penitenciari i d’Execució Penal, da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre les conseqüències de la no-convoca-
tòria de subvencions i de la no-renovació de 
convenis per part del Departament de Jus-
tícia
Tram. 356-00725/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi el seu punt de vista sobre el 
compliment de les resolucions de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00726/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi el seu punt de vista 
sobre el compliment de les resolucions de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00727/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de CATAC 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi 
el seu punt de vista sobre el compliment de 
les resolucions de la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 356-00728/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
19, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre els viatges 
i l’activitat internacional del síndic i de les 
persones que l’acompanyen
Tram. 356-00729/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 8 de la Comissió del Síndic de 
Greuges, tinguda el 21.06.2012 (DSPC-C 351).

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Fernández, representant de l’Associació Gi-
tana de Dones Drom Kotar Mestipen, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què informi sobre els objectius de l’entitat
Tram. 356-00732/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Domingo i Planas, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Esplugas 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mercè 

Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 69292).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 25.06.2012.

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença de Paqui Pero-
na, representant de Veus Gitanes, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre els objectius de l’entitat
Tram. 356-00733/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Domingo i Planas, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Esplugas 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mercè 
Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 69292).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 25.06.2012.

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença de Francisca 
Maya, representant de la Fundació Secreta-
riat Gitano, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre els objec-
tius de l’entitat
Tram. 356-00734/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Domingo i Planas, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Esplugas 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mercè 



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

4.53.05. INFORMACIó 141

Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 69292).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 25.06.2012.

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença de Loredana 
Craiun, representant de l’Associació de Do-
nes Gitanes Romaneses a Catalunya, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què informi sobre els objectius de l’entitat
Tram. 356-00735/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Domingo i Planas, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Esplugas 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mercè 
Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 69292).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 25.06.2012.

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè expliqui el document «El 
tractament de les informacions sobre vi-
olència en l’àmbit familiar i sobre violència 
masclista en els teleinformatius: anàlisi del 
seguiment de les recomanacions sobre el 
tractament de la violència masclista als mit-
jans de comunicació»
Tram. 356-00736/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Domingo i Planas, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Esplugas 
González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mercè 
Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 69293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 25.06.2012.

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè presenti l’Informe 
INSOCAT per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00742/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 70346).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 21.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi el seu punt de vista sobre el 
compliment de les resolucions de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00746/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70662).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 26.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi el seu punt de vista 
sobre el compliment de les resolucions de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00747/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70662).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 26.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de CATAC 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi 
el seu punt de vista sobre el compliment de 
les resolucions de la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 356-00748/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70662).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 26.06.2012.

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 la 
implantació de la nova oficina judicial
Tram. 355-00130/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió de Justícia, del 28.06.2012 (DSPC-C 356).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre les tasques de prevenció i extinció 
de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifa-
llet i Tivenys, l’actuació de la Generalitat en 
l’extinció d’aquest incendi i la situació dels 
bombers voluntaris
Tram. 355-00133/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Interior, del 21.06.2012 (DSPC-C 350).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar del tancament del 
Programa d’ocupació autònoma
Tram. 355-00137/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la política de 
suport a la creació de treball autònom
Tram. 355-00138/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre els resultats 
del Pla de xoc contra l’atur presentat l’octu-
bre del 2011
Tram. 355-00139/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre l’impacte de 
la reforma laboral en l’increment dels expe-
dients de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 355-00140/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els enfron-
taments entre bandes juvenils
Tram. 355-00141/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 19, del 21.06.2012 
(DSPC-C 350).

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

Compareixença de Carmela Fortuny, direc-
tora general de l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre els impagaments a les entitats 
socials i les conseqüències en el sector i en 
les persones
Tram. 357-00159/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 26.06.2012 
(DSPC-C 353).

Compareixença de representants del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos pres-
supostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari
Tram. 357-00184/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de representants de la Unió 
Catalana d’Hospitals davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posiciona-
ment amb relació als ajustos pressuposta-
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 357-00185/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).
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Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana d’Establiments Sanitaris 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00186/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre llur posicionament amb re-
lació als ajustos pressupostaris, les mesu-
res de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari
Tram. 357-00195/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis de Metges de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00198/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00205/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 357-00206/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de Pedro L. Alonso, pro-
fessor i director del Centre de Recerca en 
Salut Internacional de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la in-
vestigació de la vacuna contra la malària
Tram. 357-00243/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2012 (DSPC-C 347).

Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les polítiques d’eradicació de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00262/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les accions contra la violència masclista 
adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 357-00266/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 27.06.2012 (DSPC-C 354).
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Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Terrassa per a retre comptes 
del treball de la comissió sobre la crisi hipo-
tecària i sobre els treballs de l’oficina d’inter-
mediació en execucions hipotecàries
Tram. 357-00288/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
de Justícia, del 21.06.2012 (DSPC-C 349).

Compareixença del director general de Mo-
dernització de l’Administració de Justícia da-
vant la Comissió de Justícia per a explicar la 
prova pilot i les conclusions dels mòduls que 
integren la gestió processal dins del sistema 
e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància 
número 37 de Barcelona
Tram. 357-00289/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
de Justícia, del 28.06.2012 (DSPC-C 356).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Nombroses de Catalu-
nya davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre la situació 
de les famílies nombroses
Tram. 357-00310/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 26.06.2012 
(DSPC-C 353).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció So-
cial davant la Comissió de Justícia per a in-
formar sobre els efectes de les retallades 
pressupostàries en el Departament de Justí-
cia en l’àmbit de l’execució penal i les conse-
qüències de la no-convocatòria de subvenci-
ons i de la no-renovació de convenis per part 
del Departament de Justícia
Tram. 357-00397/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
de Justícia, del 21.06.2012 (DSPC-C 349).

Compareixença de representants del grup 
de coordinació de les entitats que formen la 
Taula de Participació Social amb el Departa-
ment de Justícia davant la Comissió de Jus-
tícia per a informar sobre la situació creada 
pel fet que no s’hagin convocat subvencions 
ni s’hagin renovat convenis per a la rehabili-
tació, l’assistència i la reinserció de reclusos
Tram. 357-00398/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 27, tinguda el 
21.06.2012 (DSPC-C 349).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
de Justícia, del 21.06.2012 (DSPC-C 349).

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Dincat davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la 
situació del sector i de la inserció dels tre-
balladors amb discapacitat i amb dificultats 
especials
Tram. 357-00399/09

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. 27, tin-
guda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).
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Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la In-
serció Laboral de Persones amb Malal-
tia Mental (Ammfeina) davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
la situació del sector i de la inserció dels tre-
balladors amb discapacitat i amb dificultats 
especials
Tram. 357-00400/09

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. 27, tin-
guda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Centres Especials de Treball 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre la situació 
del sector i de la inserció dels treballadors 
amb discapacitat i amb dificultats especials
Tram. 357-00401/09

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. 27, tin-
guda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Compareixença de representants del comitè 
d’empresa de Fercable davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
els problemes en què es troben l’empresa i 
els treballadors
Tram. 357-00402/09

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. 27, tin-
guda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària per a informar sobre 
el Pla de seguretat viària de Catalunya 2011-
2013
Tram. 357-00403/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la sessió 
núm. 3, tinguda el 24.05.2012 (DSPC-C 320).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, del 28.06.2012 (DSPC-
C 357).

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a explicar 
la Memòria del Consell corresponent al 2011
Tram. 357-00404/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Compareixença del director de Televisió de 
Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals per a informar sobre el seu 
programa de treball
Tram. 357-00405/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Compareixença del director de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre el seu pro-
grama de treball
Tram. 357-00406/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).
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Compareixença del president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a explicar el 
pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 357-00407/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 11, tingu-
da el 22.06.2012 (DSPC-C 352).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00408/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del Ca-
sal Lambda davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre la neces-
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00409/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals 
i Bisexuals davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre la neces-
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00410/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Pares i Mares de Gais i Lesbia-
nes davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones per a informar sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00411/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Policies Gais i Lesbianes davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la necessitat de presentar 
una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00412/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Creación Positiva davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a infor-
mar sobre la necessitat de presentar una llei 
contra l’homofòbia
Tram. 357-00413/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Lesbianes i Gais davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la necessitat de presentar 
una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00414/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).
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Compareixença d’una representació del Col-
lectiu de Transsexuals de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la necessitat de presentar 
una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00415/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Gais Positius davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre la necessitat de presentar una llei contra 
l’homofòbia
Tram. 357-00416/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la necessitat de pre-
sentar una llei contra l’homofòbia
Tram. 357-00417/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del Pri-
de Barcelona davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la ne-
cessitat de presentar una llei contra l’homo-
fòbia
Tram. 357-00418/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del 
Grup de Lesbianes Feministes de Catalu-
nya davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones per a informar sobre la necessitat de 
presentar una llei contra l’homofòbia

Tram. 357-00419/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del 
Grup Elles davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre la neces-
sitat de presentar una llei contra l’homofòbia

Tram. 357-00420/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença de Manuel Fernández, re-
presentant de l’Associació Gitana de Dones 
Drom Kotar Mestipen, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre els objectius de l’entitat

Tram. 357-00421/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença de Paqui Perona, represen-
tant de Veus Gitanes, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre els objectius de l’entitat

Tram. 357-00422/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).
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Compareixença de Francisca Maya, repre-
sentant de la Fundació Secretariat Gitano, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre els objectius de 
l’entitat
Tram. 357-00423/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença de Loredana Craiun, repre-
sentant de l’Associació de Dones Gitanes 
Romaneses a Catalunya, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre els objectius de l’entitat
Tram. 357-00424/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a explicar el document «El tractament 
de les informacions sobre violència en l’àm-
bit familiar i sobre violència masclista en els 
teleinformatius: anàlisi del seguiment de les 
recomanacions sobre el tractament de la vio-
lència masclista als mitjans de comunicació»
Tram. 357-00425/09

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. 10, 
tinguda el 27.06.2012 (DSPC-C 354).

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre 
la seva activitat internacional
Tram. 359-00020/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió del Síndic de Greuges, del 21.06.2012 (DSPC-C 351).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 36

Convocada per al dia 4 de juliol 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

4 de juliol de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 4 de juliol, a les 10.00 h.)

2. Compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple per a informar sobre el pla de mesures per a estal-
viar 1.500 milions d’euros preservant l’estat del benestar 
i Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generali-
tat 2012-2014. Tram. 350-00002/09. Ple del Parlament. 
Tram. 259-00002/09. Govern de la Generalitat. Substan-
ciació.

3. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’in-
vestigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relaci-
ons entre el sector públic sanitari i les empreses. Tram. 
252-00009/09. Més d’una cinquena part dels diputats, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 70348). Debat i 
votació.

4. Procediment per a elegir dos membres del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00004/08. Grups 
parlamentaris. Designació.

5. Procediment per a elegir el president o presidenta 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-
00001/09. Grups parlamentaris. Designació.

6. Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
de l’Any Internacional de les Cooperatives. Tram. 401-
00035/09. Grups parlamentaris. Substanciació. (Aquest 
punt es substanciarà el dia 5 de juliol, pel matí)

7. Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la 
immersió lingüística a les escoles. Tram. 300-00186/09. 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en 
matèria de política educativa. Tram. 300-00187/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Depar-
tament d’Ensenyament i les condicions als centres d’en-
senyament. Tram. 300-00185/09. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política pública de 
cooperació. Tram. 300-00189/09. Grup Parlamentari 
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d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus 
tòxics de l’embassament de Flix. Tram. 300-00188/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 2012-
2020. Tram. 300-00190/09. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la temporada turística d’estiu. Tram. 302-00160/09. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de justícia juvenil. Tram. 302-00161/09. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’ocupació. Tram. 302-00162/09. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques energètiques. Tram. 302-00163/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del 
Consell de Garanties Estatutàries. Tram. 302-00164/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la legislació en matèria de finançament dels partits polí-
tics. Tram. 302-00165/09. Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 330-00045/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 71153 / Coneixement: 28.06.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de  
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, des 
del dia 27 de juny fins al dia 1 de juliol de 2012, exercirà 
la suplència en l’exercici de les seves funcions el conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 25 de juny de 2012

N. de la R.: El Decret 72/2012, de 25 de juny, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals des del dia 27 de juny fins al dia 
1 de juliol de 2012 és publicat al DOGC 6158, de 27 de 
juny de 2012.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’abril del 2012
Tram. 337-00030/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 70434 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 26.06.2012

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’abril de 2012 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Tal com poden comprovar, aquest informe ja inclou les 
modificacions de mostra i d’estructura que es van acor-
dar el març passat.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 20 de juny de 2012

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 5305/2002, in-
terposat pel Parlament contra la Llei orgà-
nica 5/2002, del 19 de juny, de les qualifica-
cions i de la formació professional
Tram. 380-00004/06

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 67596 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

Tribunal Constitucional

Pleno
Excmos. Sres.:

D. Pascual Sala Sánchez

D. Eugeni Gay Montalvo

D. Javier Delgado Barrio

D.ª Elisa Pérez Vera

D. Ramón Rodríguez Arribas

D. Manuel Aragón Reyes

D. Pablo Pérez Tremps

D. Francisco José Hernando Santiago

D.ª Adela Asua Batarrita

D. Luis Ignacio Ortega Álvarez

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Núm. registro: 4937-2002

Asunto: Asunto: Recurso de inconstitucionalidad, pro-
movido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Sobre: Arts. 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición fi-
nal primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de cualificacio-
nes y de formación profesional.

Auto

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitu-
cional el 29 de agosto de 2002 el Abogado de la Genera-
litat de Cataluña, en la representación que ostenta de su 
Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad con-
tra los arts. 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición final 
primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificacio-
nes y de la formación profesional.

2. Por providencia del Pleno del Tribunal Constitucional 
de 17 de septiembre de 2002 se acordó admitir a trámi-
te el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la 
demanda y documentos presentados, conforme establece 
el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, 
por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través 
del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de 
quince días pudieran personarse en el proceso y formu-
lar las alegaciones que estimaran convenientes. También 
se acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín 
Oficial del Estado.

3. A través de escrito que tuvo entrada en el Registro Ge-
neral de este Tribunal el 27 de septiembre de 2002, el 
Letrado de las Cortes Generales-Jefe de la Asesoría Jurí-
dica del Senado, solicitó la ampliación del plazo para la 
personación y formulación de alegaciones.

Mediante providencia de 1 de octubre de 2002, la Sec-
ción Cuarta acordó prorrogar en ocho días el plazo para 
formular alegaciones.

4. En escrito registrado en este Tribunal el 4 de octubre 
de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados 
manifestó que, aunque éste no se personaría en el proce-
dimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición 
del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera 
precisar.
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5. El Abogado del Estado, mediante escrito presentado el 
10 de octubre de 2002, se personó en nombre del Gobier-
no y formuló sus alegaciones solicitando la desestima-
ción del recurso de inconstitucionalidad.

6. En escrito registrado en este Tribunal el 18 octubre 
2002, el Letrado de las Cortes Generales-jefe de la ase-
soría jurídica del Senado solicitó una nueva ampliación 
del plazo para la formulación de alegaciones, que le fue 
concedida por providencia de la Sección Cuarta de 21 
octubre 2002, que prorrogó excepcionalmente el plazo 
en ocho días más.

El representante del Senado solicitó otra ampliación del 
expresado plazo en escrito de 30 octubre 2002, alegando 
que había sido interpuesto por el Parlamento de Catalu-
ña otro recurso de inconstitucionalidad contra la misma 
norma (núm. 5305-2002). Dicha solicitud le fue denega-
da por providencia de la Sección Cuarta de 12 noviembre 
2002, al no haberse invocado causa de fuerza mayor que 
pudiera justificar la solicitud.

7. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el 20 de septiembre de 
2002, la Letrada del Parlamento de Cataluña, en la re-
presentación que ostenta, interpuso recurso de inconsti-
tucionalidad contra los arts. 5.1, 8.4 y 11.7, así como la 
disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y 
segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las cualificaciones y de la formación profesional.

8. Por providencia del Pleno del Tribunal Constitucional 
de 15 de octubre de 2002 se acordó admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la de-
manda y documentos presentados, conforme establece el 
art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, 
por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través 
del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de 
quince días pudieran personarse en el proceso y formu-
lar las alegaciones que estimaran convenientes. También 
se acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín 
Oficial del Estado.

9. En escrito registrado en este Tribunal el 4 de noviem-
bre de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados 
manifestó que, aunque éste no se personaría en el proce-
dimiento ni formularía alegaciones, ponía a disposición 
del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiera 
precisar.

10. El Abogado del Estado, mediante escrito presentado 
el 7 de noviembre de 2002, se personó en nombre del Go-
bierno y formuló sus alegaciones solicitando la desesti-
mación del recurso de inconstitucionalidad.

11. A través de escrito registrado en este Tribunal Cons-
titucional el 8 de noviembre de 2002, el Letrado de las 
Cortes Generales-jefe de la asesoría jurídica del Senado 
formuló alegaciones, en las que interesó la desestimación 
del recurso de inconstitucionalidad. Por medio de otrosí, 
solicitó la acumulación del recurso al núm. 4937-2002, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
contra determinados preceptos de la misma Ley Orgáni-
ca 5/2002, de 19 junio, aduciendo que resultaba justifica-
da por la casi estricta identidad entre los preceptos im-
pugnados en uno y otro recurso.

12. Por providencia de 15 de febrero de 2011 se acordó 
conceder un plazo de diez días al recurrente, a las partes 
personadas y a la representación procesal del Parlamen-
to de Cataluña, a fin de que alegaran lo que estimasen 
oportuno sobre la acumulación al recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 4937-2002 del recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 5305-2002, promovido por el Parlamento 
de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley Or-
gánica 5/2002, de 19 junio.

13. En escrito presentado el 7 de marzo de 2011, la Le-
trada del Parlamento de Cataluña mostró su conformidad 
con la acumulación, al tener ambos recursos, en su mayor 
parte, un mismo objeto.

14. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado 
también el 7 marzo 2011, manifestó que no se oponía a la 
acumulación solicitada.

15. El 9 de marzo de 2011 tuvo entrada en este Tribunal 
escrito del Abogado de la Generalitat de Cataluña, en el 
que interesaba la acumulación del recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 5305-2002 al núm. 4937-2002, por con-
currir entre ambos procesos la conexión objetiva exigida 
por el art. 83 LOTC.

II. Fundamentos jurídicos

Único. El art. 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC) permite, de oficio o a instancia de par-
te, previa audiencia de los comparecidos en el proceso 
constitucional, disponer la acumulación de aquellos pro-
cedimientos con objetos conexos que justifiquen la uni-
dad de tramitación y decisión. Se establecen, pues, dos 
requisitos diferentes que han de concurrir necesariamen-
te de manera simultánea para que proceda dicha acumu-
lación: por una parte, la conexión entre los objetos de los 
procesos de que se trate; por otra, que tal conexión sea 
relevante en relación con su tramitación y decisión uni-
tarias, o, lo que es lo mismo, que la referida conexión 
justifique la unidad de tramitación y decisión (por todos, 
ATC 147/2010, de 26 de octubre, FJ único).

En el presente caso, entre los recursos de inconstitucio-
nalidad registrados con los números 4937-2002 y 5305-
2002 existe una indudable conexión, que además es re-
levante para su tramitación y decisión unitaria, pues, de 
un lado, han sido planteados prácticamente en relación 
con los mismos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 
profesional, y, de otro, basan la impugnación, sustancial-
mente, en los mismos motivos. Por consiguiente, resulta 
conveniente acordar la unidad de decisión de los dos pro-
cesos constitucionales, conforme a lo establecido en el 
art. 83 LOTC.

En virtud de todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Acumular el recurso de inconstitucionalidad núm. 5305-
2002 al recurso de inconstitucionalidad núm. 4937-2002.

Madrid, a veintidós de mayo de dos mil doce.
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Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 67869 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay 
Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodrí-
guez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pé-
rez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña 
Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, 
ha pronunciado

ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En los recursos de inconstitucionalidad acumulados 
núms. 4937-2002 y 5305-2002, promovido el primero 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, represen-
tado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, fren-
te a los arts. 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición 
final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, 
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cua-
lificaciones y de la formación profesional, e interpuesto 
el segundo por el Parlamento de Cataluña, representado 
por su Letrada, contra los arts. 5.1, 8.4 y 11.7, así como la 
disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y 
segundo, de la misma ley. Han comparecido y formulado 
alegaciones el Abogado del Estado, en la representación 
que ostenta, y el Letrado de las Cortes Generales-jefe de 
la asesoría jurídica del Senado en representación de di-
cha Cámara. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa 
Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fe-
cha 29 de agosto de 2002, la Abogada de la Generalitat 
de Cataluña, en la representación que ostenta, interpu-
so recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 5.1, 7, 
8.4 y 11.7, así como la disposición final primera, aparta-
do 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la for-
mación profesional. El recurso quedó registrado con el 
núm. 4937-2002.

El recurso se fundamenta, en síntesis, en las siguientes 
alegaciones:

a) En primer lugar, se realiza un examen general de su 
objeto, señalando que la norma impugnada pretende es-
tablecer un nuevo sistema de formación profesional y un 
nuevo diseño de las calificaciones referidas a ese ámbito, 
sin reconocer a las Comunidades Autónomas la interven-
ción sustantiva que les corresponde en dicho sistema, de 
acuerdo con las competencias asumidas. Aclara el recur-
so que no se dirigen las alegaciones contra el objetivo ex-

presado por el legislador de aunar y unificar la regulación 
de las diversas ofertas o modalidades de formación pro-
fesional –reglada, ocupacional y continua– sino contra su 
concreta articulación, que excluye o minimiza la inter-
vención autonómica, vaciando la competencia plena de la 
Generalitat en materia de enseñanza [art. 15 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (EAC) de 1979], así como sus 
competencias en materia de ejecución laboral y de plani-
ficación de la actividad económica de Cataluña (arts. 11.2 
y 12.1.1 EAC).

b) A continuación, procede la Letrada autonómica a de-
terminar el ámbito material y el marco competencial re-
lativos a la norma objeto del recurso de inconstitucionali-
dad, señalando que el art. 9.1 de la Ley Orgánica 5/2002 
incluye una definición de la formación profesional que 
supone una nueva concepción de la misma; se trata de 
una concepción integrada, a partir de la creación de un 
sistema nacional de cualificaciones profesionales. Dicho 
sistema viene a sustituir al hasta ahora regulado a par-
tir del art. 30 de la Ley Orgánica de ordenación general 
del sistema educativo (LOGSE), que distinguía entre la 
formación profesional reglada o inicial, integrada en el 
sistema educativo, y la formación profesional continua y 
ocupacional, reguladas al margen del sistema educativo 
por una normativa específica (laboral), si bien debía ga-
rantizarse la coordinación de ambas ofertas de formación 
profesional (cita en su apoyo la STC 95/2002, FJ 6).

Realizando una breve descripción de los títulos com-
petenciales en los que se fundamenta la Ley Orgánica 
5/2002, se resalta la previsión del art. 149.1.30 CE que, 
a juicio de la Letrada autonómica, se ha de poner en re-
lación con las contenidas en los respectivos Estatutos de 
Autonomía, y, concretamente para Cataluña, en el art. 15 
EAC, en el que se establece la competencia plena de la 
Generalitat en la regulación y administración de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalida-
des y especialidades, sin perjuicio del art. 27 CE y las le-
yes orgánicas que lo desarrollen, así como las facultades 
atribuidas al Estado por el art. 149.1.30 CE.

Asimismo, se afirma que la invocación del art. 149.1.1 CE 
realizada en la Ley Orgánica 5/2002 se aleja de la reali-
dad material sobre la que incide la regulación aprobada, 
sin comentario, explicación y justificación de su alcance, 
apareciendo citado a modo de refuerzo preventivo o adi-
cional, siendo así que el Tribunal Constitucional ya ha 
observado que las normas de desarrollo del derecho fun-
damental a la educación se articulan competencialmen-
te a través del art. 149.1.30 CE (STC 188/2001, FJ 12),  
aunque esa regla competencial no puede cobijar la ex-
haustiva reserva de competencias al Estado expresada en 
la Ley Orgánica 5/2002.

Respecto a los títulos competenciales presentes en la for-
mación profesional ocupacional y la continua, se invoca 
nuevamente la STC 95/2002 sobre su encuadramiento en 
la materia laboral y remisión al reparto competencial re-
sultante del art. 149.1.7 CE en relación con el art. 11.2 EAC,  
conforme al cual a la Generalitat le ha sido atribuida la 
función ejecutiva de la legislación laboral, asumiendo to-
das las facultades, competencias y servicios que osten-
taba antes el Estado. Así pues, el nuevo diseño de la for-
mación profesional no puede olvidar que la ejecución en 
relación con esa formación profesional corresponde a las 
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Comunidades Autónomas, habiendo sido traspasados ya 
a la Generalitat las funciones y los servicios en cuanto a  
la gestión de la formación profesional ocupacional en 
virtud de los Reales Decretos 1577/1991, de 18 de octu-
bre, 47/1993, de 15 de enero, y 1050/1997, de 27 de junio, 
en mérito a los cuales asumió en Cataluña el ejercicio de 
las funciones que realizaba anteriormente el Instituto Na-
cional de Empleo, la ejecución del plan nacional de for-
mación e inserción profesional, con los correspondien-
tes centros, salvo dos centros nacionales cuya titularidad 
se reservó en aquel momento el Estado, pero que fueron 
transferidos posteriormente.

La ubicación de la formación profesional ocupacional 
continua en la relación de trabajo se convierte ahora en 
una característica peculiar dentro de la regulación gene-
ral de una formación profesional que pretende cubrir las 
necesidades del mercado de trabajo, según figura en la 
exposición de motivos de la ley impugnada, aproximán-
dose las que antes eran formación profesional reglada o 
inicial y la ocupacional en el sentido de dar respuesta a 
las necesidades económicas del momento demandadas 
por el sector productivo. Sobre este extremo, es evidente 
–concluye– que han de tener también encaje en el ámbito 
material de la planificación económica en Cataluña fun-
ciones con una trascendencia económica tan destacada y 
que constituyen un elemento de dinamización económica 
de primer orden, como son las de dotar a los demandan-
tes de empleo de los conocimientos y habilidades para 
incorporarse al mercado de trabajo y conservarlo, adap-
tándose a la evolución de las nuevas tecnologías, proce-
sos productivos y servicios.

c) El siguiente apartado del recurso de inconstituciona-
lidad se dedica a exponer las causas de inconstituciona-
lidad en que incurrirían los arts. 5.1, 7 y 8.4 de la Ley 
Orgánica 5/2002, que se sintetizan en la afectación de 
las competencias de la Generalitat como consecuencia  
de reservar a la Administración del Estado la íntegra re-
gulación del nuevo sistema nacional de cualificaciones y 
formación profesional. En efecto, el Estado pretende asu-
mir toda la regulación sustantiva del contenido formativo 
de la formación profesional a través del catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales, con tal grado de deta-
lle que evidencia la total asunción de la formación pro-
fesional, con perjuicio de las normas autonómicas y no 
“sin perjuicio” como reza el art. 5.1 de la Ley Orgánica 
5/2002, lo cual no tiene encaje competencial en el art. 
149.1.30 CE ni en el 149.1.1 CE, puesto que en el bloque 
de la constitucionalidad existe otro precepto, el art. 15 
EAC que determina a quién corresponde la regulación 
debatida.

El alcance del art. 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002 es más 
profundo aún si se tiene en cuenta que a través de él, y en 
relación con los arts. 4.1 a) y 7, el Estado y su Adminis-
tración pretenden reasumir la totalidad de la regulación 
de la formación profesional, con lo que también se reser-
va la íntegra regulación del catálogo nacional de cualifi-
caciones profesionales definido en el art. 7, lo cual no es 
inconstitucional por resultar contrario a la LOGSE sino 
al art. 15 EAC. No deben llevar a engaño las referencias 
que realiza el art. 7 al mercado laboral y el sistema pro-
ductivo, pues la disposición final primera.2 precisa que 
se dicta al amparo del art. 149.1.30 CE, y bajo esta ha-

bilitación pretende que también lo sea todo el desarrollo 
normativo que precise.

Por otra parte, se señala que la intervención de la Ge-
neralitat en la formación profesional se había realizado 
pensando muy directamente en atender las necesidades 
y peculiaridades del sistema productivo en Cataluña, de 
acuerdo con las competencias recogidas en el art. 12.1.1 
EAC, habiéndose creado órganos de consulta y asesora-
miento del Gobierno de la Generalitat, con participación 
de los distintos sectores implicados. Pues bien, las previ-
siones contenidas en el art. 7 de la Ley Orgánica 5/2002 
truncan esta actividad autonómica de iniciativa e inter-
vención en la formación profesional como un todo, aca-
parando para el Estado un espacio normativo vital para 
poder ejercer esa relación entre educación y formación 
adaptada a las necesidades económicas del momento.

d) Continúa el recurso defendiendo la inconstitucionali-
dad del art. 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002 porque su-
pone la reasunción por parte del Estado de los centros 
de formación profesional que ya habían sido traspasados 
tanto en materia de formación profesional educacional 
como ocupacional o laboral. Se significa especialmen-
te que, de acuerdo con el último párrafo del art. 11, una 
función típicamente ejecutiva como es la programación 
y ejecución de acciones innovadoras o experimentales, 
que corresponde a la Generalitat de forma exclusiva, tan-
to desde el punto de vista de la enseñanza como desde 
la formación profesional ocupacional, se convierte en 
compartida, contraviniendo así el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y los reales decretos de traspasos, que no 
pueden ser derogados ni modificados por ley posterior, 
ni por acuerdo del Estado con otra entidad o con los in-
terlocutores sociales (STC 95/2002, FJ 14). Es cierto que 
la STC 38/1992, de 23 de marzo, consideró acorde con la 
Constitución el art. 6 del Real Decreto 942/1986, de 9 de 
marzo, que contemplaba que el Ministerio de Educación 
y Ciencia podía llevar a término, en todo el territorio del 
Estado, experimentaciones educativas sobre materias de 
su competencia, pero el precepto analizado no se limita 
a esos aspectos ni establece distinción alguna en lo que 
respecta a las funciones innovadoras o experimentales, 
ya que, en su dicción literal, las comprende todas.

e) Finalmente, se aduce en la demanda la inconstitucio-
nalidad de la disposición final primera, apartado 2, pá-
rrafos primero y segundo, que reserva en exclusiva al 
Estado el desarrollo normativo de los demás preceptos 
objeto del recurso, en el ámbito del sistema educativo, 
siendo el resumen y la evidencia del vaciamiento de las 
competencias autonómicas, al excluir radicalmente toda 
posible regulación normativa de la Generalitat en ejerci-
cio de los títulos competenciales enunciados en los arts. 
11.2, 12.1.1 y 15 EAC.

La Abogada de la Generalitat termina su escrito de ale-
gaciones solicitando que se dicte Sentencia por la que se 
declare la inconstitucionalidad de los preceptos impug-
nados.

2. Mediante providencia de 17 de septiembre de 2002, la 
Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite 
el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la de-
manda y documentos presentados al Congreso de los Di-
putados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y 
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al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de 
que en el plazo de quince días pudieran personarse en el 
procedimiento y formular las alegaciones que estimaran 
convenientes. Asimismo, se acordó publicar la incoación 
del recurso en el Boletín Oficial del Estado.

3. A través de escrito registrado en este Tribunal el 27 de 
septiembre de 2002, el Letrado de las Cortes Generales-
jefe de la asesoría jurídica del Senado, compareció an-
te este Tribunal y solicitó ampliación del plazo para la 
personación y formulación de alegaciones en el presente 
proceso constitucional, ante la previsión de que se pre-
sentasen nuevos recursos contra la ley impugnada.

Por providencia de 1 de octubre de 2002, la Sección 
Cuarta de este Tribunal acordó tener por personado al 
Letrado de las Cortes Generales-jefe de la asesoría jurí-
dica del Senado en nombre de dicha Cámara, así como 
prorrogar en ocho días el plazo concedido para formular 
alegaciones.

4. En escrito recibido el 4 de octubre de 2002 la Presiden-
ta del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribu-
nal que, aun cuando la citada Cámara no se personaría en 
el procedimiento ni formularía alegaciones, ponía a dis-
posición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que 
pudiera precisar, con remisión del recurso a la dirección 
de estudios y documentación de la Secretaría General.

5. El 10 de octubre de 2002 tuvo entrada en el Registro de 
este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del 
Estado, que se resume en los siguientes términos:

a) En primer lugar, en cuanto a la delimitación del objeto 
del recurso de inconstitucionalidad, se señala la impre-
cisión en que incurre la demanda en cuanto a la identifi-
cación de la parte de la disposición final primera.2 que se 
impugna, que no puede deducirse ni siquiera de las argu-
mentaciones vertidas en el cuerpo del escrito de interpo-
sición. Asimismo, se observa que el recurso no impugna 
la calificación de “ley orgánica” que la disposición final 
segunda atribuye, entre otros, a los arts. 7, 8.4 y 11.7, esti-
mándose especialmente significativo que no se impugne 
el apartado 3 de la disposición final primera, en la que se 
declara de competencia exclusiva del Estado el desarrollo 
de la ley en todo aquello que no se refiera a la regulación de  
la formación profesional en el ámbito del sistema educa-
tivo, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades Autónomas.

b) A continuación, realiza el Abogado del Estado unas 
consideraciones generales en torno a los argumentos con-
tenidos en la demanda, resaltando el enfoque –que cali-
fica de confuso y completamente inexacto– con que el 
escrito de interposición del recurso plantea la finalidad 
general y los objetivos de la Ley Orgánica 5/2002. Señala 
que se alega constantemente la invasión de las compe-
tencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma, siendo así 
que la ley recurrida no atribuye al Estado competencias 
de naturaleza ejecutiva, impugnándose bajo este genérico 
argumento atribuciones eminentemente normativas, de 
manera que el contenido de la ley orgánica es absoluta-
mente congruente con la doctrina del Tribunal Constitu-
cional acerca del carácter preponderantemente normativo 
de la competencia estatal en el ámbito de la educación 
(entre otras, STC 6/1982). Advierte el Abogado del Esta-
do que en el recurso se incide en la idea de que la regula-

ción anterior constituye un modelo prácticamente inamo-
vible, teoría no admitida por el Tribunal Constitucional 
en numerosas ocasiones, entre otras, en la STC 135/1992, 
FJ 2. Por otro lado, el recurso no se dirige tanto contra 
el contenido sustantivo de la ley como contra su futuro 
desarrollo reglamentario (SSTC 5/1981, FJ 6, y 86/1982, 
FJ 1), siendo así que la Comunidad Autónoma dispone de 
instrumentos idóneos para reivindicar sus competencias 
con ocasión de tal desarrollo.

Se refiere también el Abogado del Estado a la invocación 
del contenido de los reales decretos de traspasos a la Ge-
neralitat, señalando que, sin negarles el valor interpreta-
tivo que les otorga el Tribunal Constitucional, no puede 
extraerse de ahí un efecto como el pretendido en el re-
curso, que resta todo valor a las competencias legislati-
vas reservadas al Estado antes y después de efectuarse 
los traspasos en los ámbitos educacional y laboral (STC 
220/1992, FJ 16). De igual modo, en cuanto a la denun-
cia de la utilización del término “Administración Gene-
ral del Estado” en lugar de “Estado” o “Gobierno”, aduce 
que, aunque se pueda establecer cierta distinción entre 
unos y otros términos, no son realidades completamente 
separadas, pues el Gobierno es la cabeza de la Adminis-
tración y, como tal, su parte más importante. Es el poder 
ejecutivo mismo del Estado lo que se identifica con la 
Administración General del Estado, y ese poder lo cons-
tituye a nivel superior y propiamente político el Gobierno 
pero lo forma también con él toda la Administración que 
depende directamente de él.

c) El siguiente apartado del escrito de alegaciones se re-
fiere a la vigencia de la legislación educativa anterior, se-
ñalando la necesidad de describir el verdadero alcance 
y propósito de la nueva ley orgánica y su conjunción, no 
contradicción, con las leyes educativas y con los regla-
mentos estatales aprobados por el Gobierno, trayendo a 
colación lo dispuesto al final de la exposición de motivos 
de la ley impugnada, que “no deroga el actual marco le-
gal de la formación profesional establecido por la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del 
sistema educativo”. Así, la redacción del art. 9 de la Ley 
Orgánica 5/2002, recoge y completa la esencia del art. 30 
LOGSE, por lo que de ahí no puede inferirse la creación 
de un nuevo sistema de formación profesional que dero-
gue todo lo anterior, ya que su objeto es la integración 
de los sistemas existentes. De los demás preceptos de la 
LOGSE sólo se vería afectado el art. 35.1, únicamente 
en relación con aspectos del procedimiento de elabora-
ción de los títulos de formación profesional, ya que en la 
Ley Orgánica 5/2002 se prevé su establecimiento a par-
tir del catálogo nacional de cualificaciones, en cuya ela-
boración participan las Comunidades Autónomas. Añade 
el representante del Estado que éstas siguen mantenien-
do su espacio competencial para elaborar los currículos 
correspondientes a partir de los títulos, para su ámbito 
territorial, adaptándolos a las características socioeco-
nómicas, amparados en los arts. 4.2 y 35.1 LOGSE.  
Por su parte, la ley recurrida, en su art. 10.2 establece 
que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 
competencias, podrán ampliar los contenidos de los co-
rrespondientes títulos de formación profesional.

d) Realiza también el escrito del Abogado del Estado una 
reflexión con respecto a los planteamientos generales so-
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bre la formación profesional contenidos en la Ley Orgá-
nica 5/2002 que, a su juicio, son necesarios para el ade-
cuado encuadramiento competencial de la materia, dada 
la relevancia que tiene la distinción entre la formación 
profesional reglada, ocupacional y continua, compren-
siva de un conjunto de acciones formativas que capaci-
tan para el desempeño de las distintas profesiones. Indica 
que la formación profesional se configura, a partir de la 
LOGSE, como un solo sistema con los tres niveles indi-
cados, justificándose dicha regulación especialmente en 
las exigencias del Derecho comunitario. Actualmente, la 
formación se adquiere fundamentalmente a través de tres 
vías: la formación profesional reglada, que se imparte a 
través del sistema educativo, regulada por la LOGSE, y 
cuya dirección y gestión es competencia de las Adminis-
traciones educativas, general o autonómicas, en función 
de las transferencias efectuadas, teniendo como finali-
dad la preparación de los alumnos para la actividad en un 
campo profesional. La formación profesional ocupacio-
nal se encuentra excluida del sistema educativo español 
y se ha desarrollado a través de los dos planes nacionales 
de formación de inserción profesional (1985 y 1993), y 
está regulada por la Ley 51/1980, básica de empleo. Su 
dirección y gestión corresponde a las administraciones 
laborales, y ha sido reglamentariamente desarrollada por 
el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, conduciendo a 
la obtención de certificados de profesionalidad. Su objeti-
vo general se dirige prioritariamente a potenciar la inser-
ción y reinserción profesionales de la población deman-
dante de empleo. La formación profesional continua está 
sancionada también por la Ley básica de empleo, tiene 
como finalidad la mejora de las competencias y cuali-
ficaciones de los trabajadores ocupados y se desarrolla 
fundamentalmente a través de las empresas y de los tra-
bajadores y sus organizaciones. No conduce a titulación 
o certificación con validez oficial, estando recogidas sus 
bases en el III Acuerdo nacional de formación continua, 
de 13 de diciembre de 2000.

La Ley Orgánica de ordenación general del sistema edu-
cativo estableció como responsabilidad de las Adminis-
traciones públicas el garantizar la coordinación de las 
ofertas de formación profesional, pero esta previsión no 
pudo cumplimentarse por no disponer de un referente 
único de las cualificaciones profesionales requeridas por 
el sistema productivo. En este contexto se dicta la ley re-
currida, que estableció el sistema nacional de cualifica-
ciones y formación profesional que, coordinado con las 
políticas de empleo, supone la integración de las diversas 
ofertas formativas a través de las cualificaciones profe-
sionales requeridas por el sistema productivo. En defini-
tiva, las tres vías de formación descritas persiguen unos 
mismos objetivos pero no existían los convenientes me-
canismos de relación y conexión entre ellas, siendo, pre-
cisamente, objetivo esencial de la Ley Orgánica 5/2002 
la definición de los procedimientos e instrumentos que 
permitan la integración de esas vías. Se trata de una nor-
ma de rango superior que viene a ordenar un sistema in-
tegral de formación profesional coordinado con las polí-
ticas de empleo, creándose al servicio de esta finalidad 
fundamental el reiterado Sistema nacional de cualifica-
ciones y formación profesional (arts. 2 a 6 de la Ley Or-
gánica 5/2002). A tal fin, tal sistema se concibe formado 
por un catálogo nacional de cualificaciones profesiona-

les, que será el elemento principal en torno al que se es-
tablezcan el catálogo modular de formación asociada, el 
sistema de información y orientación en materia de for-
mación y empleo, el proceso de evaluación, acreditación 
y registro de las cualificaciones, así como la evaluación y  
mejora de calidad del propio sistema. Evidentemente el 
sistema necesita de unos responsables de dirección y ges-
tión, a cuyo efecto la ley establece los niveles de deci-
sión, participación y gestión, de manera que la regula-
ción y coordinación le corresponde a la Administración 
General del Estado, sin perjuicio de las competencias de 
las Comunidades Autónomas y de la participación de los 
agentes sociales. La participación de todos los factores 
implicados se realizará a través del Consejo General de 
la Formación Profesional, órgano consultivo y de partici-
pación institucional de las Administraciones públicas y 
de asesoramiento del Gobierno en materia de formación 
profesional. Asimismo, la gestión de carácter técnico le 
corresponde al órgano técnico de apoyo al referido con-
sejo, que es el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales (art. 5.3).

e) Aborda el Abogado del Estado, acto seguido, el exa-
men de los títulos competenciales aplicables, afirmando 
que, de acuerdo con la estructura actual de la formación 
profesional, son correctos los títulos competenciales in-
vocados en la disposición final primera de la Ley, sin que 
se afecten las transferencias realizadas a las Comunida-
des Autónomas de conformidad con la Constitución y 
los respectivos Estatutos de autonomía. La ley impugna-
da ha sido dictada en ejercicio de las competencias ex-
clusivas que la Constitución reserva al Estado en el art. 
149.1.1, 7 y 30. Por otra parte, hace referencia a la com-
petencia plena que el Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña de 1979 atribuye a la Comunidad Autónoma en mate-
ria de enseñanza (art. 15 EAC), la relativa a la ejecución 
de la legislación del Estado en materia laboral (art. 11.2 
EAC), y, finalmente, la competencia exclusiva en materia 
planificación de la actividad económica en Cataluña, de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco-
nómica general y la política monetaria del Estado (art. 
12.1.1 EAC).

Sobre la base de la doctrina constitucional respecto al 
art. 149.1.1 CE, concluye el Abogado del Estado que esta 
habilitación no proporciona cobertura autónoma al con-
tenido material de la ley, sino que sólo refuerza el cam-
po acotado de las normas básicas para el desarrollo del 
art. 27 CE, añadiendo que la doctrina constitucional ha 
admitido, en conexión con dicho precepto, la legítima 
exigencia de una cierta homogeneidad social, lo que será 
aún más necesario cuando se trate de derechos funda-
mentales (SSTC 146/1986 y 154/1988). De esta forma, el 
art. 149.1.1 CE cumple una función habilitante de compe-
tencias estatales conexas con derechos constitucionales y 
se constituye en el fundamental instrumento del Estado 
para garantizar la uniformidad de las condiciones de vi-
da en el territorio nacional.

Por lo que se refiere al silencio legal respecto a la con-
currencia de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE, 
sobre la ordenación general de la economía, se considera 
suficiente con reproducir lo señalado en la STC 95/2002, 
FJ 7, de donde resulta la innecesaria invocación compe-
tencial de dicho título, pues la finalidad perseguida por 
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la ley no es tanto incidir en el mercado laboral desde cri-
terios de política económica cuanto la de atender a un 
sector o subsistema de la formación profesional ocupa-
cional. En conclusión, la regulación que introduce la Ley 
Orgánica 5/2002 no encuentra cobertura en dicha mate-
ria, sirviendo iguales razones para negar cualquier vir-
tualidad en orden a atribuir a la Generalitat de Cataluña 
la competencia normativa y de ejecución reivindicada, 
con base en el art. 12.1.1 EAC, sobre “la planificación de 
la actividad económica de Cataluña”.

A partir de los títulos expuestos, aborda el Abogado del 
Estado el encuadre del contenido de la Ley Orgánica 
5/2002, mencionando, en primer lugar, la integración de 
la formación reglada en el sistema nacional, que consi-
dera conectada indudablemente con el art. 149.1.30, pri-
mer inciso, CE, aclarando que ello no sólo se aplica a la 
ley en la medida en que afecta a la formación profesional 
reglada, pues ha de tenerse en cuenta que el citado pre-
cepto constitucional también reserva al Estado la compe-
tencia exclusiva para regular las condiciones de homolo-
gación de títulos académicos y profesionales, dimensión 
clave para determinar el encaje competencial de la Ley 
Orgánica 5/2002, ya que el sistema nacional se apoya, 
en definitiva, en la integración de las distintas modali-
dades de formación profesional. A su juicio, la ley se en-
cuadra en el ámbito de las normas básicas de desarrollo 
del art. 27 CE, al igual que la Ley Orgánica del derecho 
a la educación o la Ley Orgánica de ordenación gene-
ral del sistema educativo, y es susceptible de desarrollo 
autonómico en todo lo que afecte al ámbito de las ense-
ñanzas regladas que forman parte del sistema educativo, 
siendo la mención al art. 149.1.1 CE complementaria a la 
del art. 149.1.30 en relación con los derechos recogidos 
en el art. 27 CE, que es el marco constitucional correcto, 
y supone una acción constitucional reforzada del princi-
pio de igualdad en este punto (SSTC 64/1989, 189/1989, 
y 190/1989).

Por lo que respecta a la concreta integración de la forma-
ción continua en el sistema nacional, la clara inserción de 
esta formación profesional en el seno de la relación labo-
ral determina como encuadramiento material adecuado 
el de “legislación laboral” cuya distribución competen-
cial se contienen en los arts. 149.1.7 CE y 11.2 EAC, si 
bien, con arreglo a este último el Estado se reserva todas 
las competencias cuando se trata de “fondos de ámbito 
nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan 
las normas del Estado sobre estas materias”.

f) El último apartado de su escrito de alegaciones lo de-
dica el Abogado del Estado al examen de los preceptos 
recurridos, comenzando por el art. 5.1, sobre el que afir-
ma que poco hay que añadir a lo ya dicho con relación 
al sistema nacional que, según la exposición de motivos 
de la ley, toma como punto de partida los ámbitos com-
petenciales del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas. Niega que el precepto reserve el íntegro desarrollo 
normativo al Estado, pues salvaguarda expresamente las 
competencias autonómicas, y los eventuales excesos que 
pudieran producirse en el futuro desarrollo reglamenta-
rio estatal deberían ser corregidos en su momento pero 
no pueden prejuzgarse ahora a través de una impugna-
ción basada en una hipotética vulneración futura de las 
competencias autonómicas. Pone de relieve que el re-
curso silencia toda mención de la competencia estatal de 

coordinación contenida en el mismo precepto y, sin em-
bargo, pretende la anulación de la totalidad del mismo. 
En definitiva, afirma que la declaración contenida en el 
art. 5.1 de la ley no es sino una consecuencia lógica de la 
competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.1 CE, que 
resulta compatible con la competencia plena de la Co-
munidad Autónoma en el plano no sólo legislativo, sino 
también ejecutivo.

En cuanto a los arts. 7 y 8.4, comienza el Abogado del 
Estado por realizar una descripción de la regulación 
del catálogo nacional de las cualificaciones profesiona-
les, concebido como pieza clave del sistema nacional de 
cualificaciones y formación profesional, ya que permite 
adecuar permanentemente la formación a las necesida-
des del mercado laboral y de cada persona, con el esta-
blecimiento de un sistema integrado de formación pro-
fesional, lo que, sin duda, redundará en beneficio de las 
personas y en el uso eficiente de los recursos. Alega que, 
realmente, lo que se impugna no es tanto el contenido 
del art. 7 como su relación con el art. 5.1 y la disposi-
ción final primera.2, de modo que los denunciados vicios 
de inconstitucionalidad por invasión de las competencias 
autonómicas no residirían en el art. 7, que en sí mismo no 
resulta cuestionable. Se trata pues de una auténtica im-
pugnación preventiva (STC 147/1992), sin que pueda pre-
tenderse que la legislación estatal quede petrificada con 
el contenido que tenga en un determinado momento.

Con respecto al art. 8.4, se reitera lo dicho sobre la pe-
trificación del ordenamiento y las impugnaciones pre-
ventivas, añadiendo su perfecto encaje en la competencia 
reservada al Estado ex art. 149.1.30 CE en materia de tí-
tulos académicos y profesionales, por cuanto los proce-
dimientos para la evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales conducen a la obtención de los 
correspondientes títulos. En todo caso, el precepto sal-
vaguarda en cierto modo la participación autonómica al 
establecer la necesidad de consultar al Consejo General 
de la Formación Profesional con carácter previo, sin que, 
por lo demás, se aprecie una argumentación pormeno-
rizada de la impugnación del art. 8.4, como demanda el 
Tribunal Constitucional.

Por lo que se refiere al art. 11.7, señala el Abogado del 
Estado que regula dos aspectos que modifican la situa-
ción anterior: los centros integrados de formación pro-
fesional y la innovación-experimentación en materia 
de formación profesional. Sobre los primeros, indica el 
Abogado del Estado que son los que las Administracio-
nes competentes creen o autoricen para impartir forma-
ción profesional en sus tres modalidades, por lo que tie-
nen unas características singulares que los diferencian de 
los centros docentes ordinarios. Asimismo, el precepto 
analizado contiene un mandato a la Administración Ge-
neral de Estado para que desarrolle actividades de inno-
vación y experimentación dentro del marco de compe-
tencias que al Estado corresponde en esta materia, que 
es el aspecto que se discute en la demanda. Obviamente, 
dichas actividades deberán estar directamente vincula-
das a las materias sobre las que el Estado tenga atribui-
das competencias y podrán llevarse a cabo en el ámbi-
to de la propia Administración del Estado o requerir de 
la colaboración de las Comunidades Autónomas cuando 
incidan en el ámbito material sobre el que éstas tengan 
asumidas competencias, razón por la que se prevé que 
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su desarrollo en centros específicos implantados en las 
Comunidades Autónomas requiera la previa conformi-
dad de éstas, que se articulará a través de convenios de 
colaboración. Aduce el Abogado del Estado que la inno-
vación y experimentación a las que se refiere el precepto 
es una materia de competencia del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, tal como se establece en el Real 
Decreto 942/1986, de 9 de mayo, habiéndolo declarado 
así la STC 38/1992, de 23 de marzo. Por último, se hace 
referencia a las competencias transferidas sobre forma-
ción profesional ocupacional a la Generalitat de Catalu-
ña, mencionando detalladamente el proceso y las facul-
tades y servicios transferidos en cada caso e indicando 
que en la transferencia de los últimos centros nacionales 
llevada a cabo por Real Decreto 1050/1997, de 27 de ju-
nio, se especificaba que continuarían ejecutando las fun-
ciones atribuidas por los arts. 17 y siguientes del Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regulador del plan na-
cional de formación e inserción profesional, previendo la 
futura articulación de los mecanismos precisos para ga-
rantizar una adecuada colaboración entre las dos Admi-
nistraciones. De esta forma, la redacción del art. 11.7 de 
la Ley Orgánica 5/2002 se muestra absolutamente respe-
tuosa con las transferencias efectuadas en esta materia a 
favor de la recurrente, por cuanto además de dejar expre-
samente a salvo las correspondientes competencias au-
tonómicas, asegura la deseada garantía de colaboración 
previendo la celebración de convenios entre las distintas 
Administraciones.

Por último, en cuanto a la disposición final primera.2, pá-
rrafos primero y segundo, el Abogado del Estado se re-
mite a las consideraciones ya realizadas, ante los sucin-
tos argumentos del recurso, que se limita a remitirse a las 
alegaciones precedentes.

Concluye el Abogado del Estado solicitando que se dicte 
Sentencia desestimando el recurso y declarando confor-
mes a la Constitución los preceptos impugnados.

6. Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2002, 
el Letrado de las Cortes Generales-jefe de la asesoría ju-
rídica del Senado solicitó una nueva ampliación del plazo 
para formular alegaciones. Por providencia de la Sección 
Cuarta de 21 de octubre de 2002, se le prorrogó, excep-
cionalmente, dicho plazo en ocho días más.

7. El mismo Letrado presentó otro escrito el 30 de octu-
bre de 2002, solicitando un nuevo aplazamiento para la 
formulación de alegaciones. La Sección Cuarta, en pro-
videncia de 12 de noviembre de 2002, acordó denegar lo 
solicitado, al no invocarse causa de fuerza mayor que pu-
diera justificar la solicitud.

La representación del Senado no ha presentado escrito 
formulando alegaciones.

8. El 20 de septiembre de 2002 tuvo entrada en el Regis-
tro de este Tribunal escrito de la Letrada del Parlamen-
to de Cataluña interponiendo recurso de inconstituciona-
lidad contra los arts. 5.1, 8.4 y 11.7, así como contra la 
disposición final primera, apartado 2, párrafos primero 
y segundo, en la medida en que considera competencia 
exclusiva del Estado el desarrollo de los arts. 4.1, letras 
b) y c), 6, apartados 3 y 4, 9, 11.6 y de la disposición adi-
cional tercera, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de cualificaciones y de formación profesional. El recurso 
quedó registrado con el núm. 5305-2002.

Las alegaciones en las que se fundamenta el recurso se 
resumen en las siguientes:

a) El recurso comienza refiriéndose al encuadramiento 
material de la formación profesional, señalando que és-
ta se ha desdoblado tradicionalmente, al menos, en dos 
grandes grupos: la formación profesional reglada o ini-
cial, y la formación ocupacional (art. 30 LOGSE), dis-
tinción que ha tenido también traducción en el terreno de 
la gestión o ejecución, que en un caso corresponde a la 
administración educativa, y, en el otro, a la laboral, pre-
sentando también su correlativo reflejo en el bloque de la 
constitucionalidad (SSTC 45/1985 y 95/2002). Así, mien-
tras la formación profesional reglada es susceptible de 
encuadramiento en los títulos competenciales relativos a 
la enseñanza (arts. 149.1.1 y 30 CE y 15 EAC), no ocurre 
lo mismo con la formación profesional ocupacional, que 
no se integra ni forma parte del sistema educativo, sino 
que se organiza a través de un conjunto de actividades, 
funciones e institutos jurídicos susceptibles de integrar-
se en una pluralidad de títulos competenciales, entre los 
que cabe reseñar los relativos a la materia laboral (arts. 
149.1.7 CE y 11.2 EAC) y los referidos a la planificación 
económica (arts. 149.1.13 CE y 12.1.1 EAC), al ser una 
de las principales herramientas de las políticas activas de 
empleo (art. 40 CE), habiendo entendido el propio Tribu-
nal Constitucional (SSTC 195/1996 y 95/2002) que el en-
cuadramiento adecuado de la formación profesional con-
tinua es el de la “legislación laboral”.

Siendo ello así, y dado que la Ley Orgánica 5/2002 tiene 
por objeto la creación de un sistema nacional de cualifi-
caciones y formación profesional, que integre las diferen-
tes modalidades de ésta, es obvio que la regulación con-
tenida en dicha ley será fruto del ejercicio simultáneo de 
competencias estatales en los diferentes ámbitos materia-
les reseñados. Sin embargo ha de tenerse en cuenta que, 
desde el momento en que la ley crea un sistema integrado 
de enseñanza para los tres tipos de formación profesional, 
parece reconducir esta cuestión al ámbito competencial 
propio de la enseñanza. Así, la ley debe su carácter de or-
gánica precisamente al hecho de contener un desarrollo 
del derecho consagrado en el art. 27 CE, y, además, de su 
regulación se infiere que abunda en los aspectos comunes 
a las antes tres formaciones profesionales decantándose 
claramente por la regulación de los aspectos educativos, 
como queda reflejado en la disposición final primera. En 
definitiva, sin desconocer la trascendencia económica o 
la dimensión laboral de la nueva regulación, es lo cierto 
que la misma se encuadra preferentemente en el ámbi-
to material de la enseñanza, en el que las Comunidades 
Autónomas, y concretamente la Generalitat de Cataluña, 
ostentan competencias legislativas de desarrollo y com-
petencias ejecutivas (art. 15 EAC).

b) El siguiente aspecto que se analiza en el recurso es 
el referido a la distribución competencial en materia de 
formación profesional, a partir de su encuadre preferen-
te en la materia de enseñanza, invocándose los arts. 27 
y 149.1.30 CE y 15 EAC, conforme a los cuales puede 
afirmarse que corresponde al Estado la elaboración de 
la normativa básica y a Cataluña la función legislativa 
de desarrollo y la de ejecución, insistiendo en el carácter 
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esencialmente normativo de las competencias estatales 
(SSTC 6/1982 y 77/1985) y en la necesaria participación 
de los dos niveles de gobierno, estatal y autonómico, en 
la configuración del sistema educativo (SSTC 337/1994 y 
134/1997). Tras citar la doctrina constitucional sobre la 
competencia exclusiva del Estado en la materia, se con-
cluye que el legislador estatal dispone de un título com-
petencial que le habilita para modificar la regulación de 
la formación profesional en el sistema educativo y para 
aunar y unificar, si lo cree oportuno, la regulación de 
las diversas modalidades de formación profesional, lo 
cual, sin embargo, no le permite excluir o minimizar la 
intervención autonómica en su desarrollo normativo y 
ejecutivo, porque ello supondría una vulneración de las 
competencias asumidas por la Generalitat en materia de 
enseñanza.

De otro lado, y teniendo en cuenta que parte de los pre-
ceptos impugnados tienen carácter de ley orgánica, se  
refiere la Letrada del Parlamento de Cataluña a la remi-
sión que el art. 15 EAC hace a las leyes orgánicas de de-
sarrollo del art. 27 CE como límite a las competencias 
autonómicas, señalando, en primer lugar, que dicha re-
serva no supone ningún tipo de habilitación competen-
cial en favor del Estado y que su alcance ha de ser objeto 
de interpretación restrictiva; y, en segundo lugar, que la 
reserva de ley orgánica no es coextensa al ámbito de las 
competencias constitucionales atribuidas al Estado (STC 
137/1986, FJ 3). Por tanto, en la delimitación de los dere-
chos de la enseñanza, el legislador estatal debe armoni-
zar la reserva de ley orgánica con la competencia estatal 
del art. 149.1.30 CE, respetando en todo caso las compe-
tencias autonómicas en la materia.

A continuación, analiza el título del art. 149.1.1 CE, a 
partir de la evolución de la jurisprudencia constitucio-
nal sobre el mismo, conforme a la cual dicha cláusula 
general pasa a un segundo término puesto que el Esta-
do dispone de la normativa básica sobre enseñanza (STC 
137/1986, FJ 3), pese a que se haya continuado invocando 
junto al art. 149.1.30 CE. A la vista de la doctrina consti-
tucional, concluye la Letrada del Parlamento de Cataluña 
afirmando que tampoco el art. 149.1.1 CE puede ampa-
rar la exhaustiva reserva de competencias al Estado que 
efectúa la Ley Orgánica 5/2002, ni puede ser considera-
do contenido primario del derecho a la educación el total 
desarrollo normativo de todos los aspectos que se refie-
ren a la formación profesional, ni puede encontrar cober-
tura en ese título competencial la reserva de funciones 
ejecutivas al Estado.

Tras realizar un análisis sucinto del concepto de bases y 
sus límites materiales y formales, el recurso aborda las 
implicaciones que la Ley Orgánica 5/2002 puede tener 
en el ámbito laboral y el reparto competencial en la mate-
ria resultante de los arts. 149.1.7 CE y 11.2 EAC, confor-
me al cual corresponde al Estado la competencia exclu-
siva sobre la legislación laboral, comprensiva no sólo de 
las leyes formales sino también de los reglamentos ejecu-
tivos, y a la Generalitat de Cataluña la función ejecutiva, 
incluyendo en ella la adopción de reglamentos internos 
de organización de los servicios, sin perjuicio de la alta 
inspección que corresponde al Estado y de la reserva a 
éste de todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores y fondos de ámbito nacional y de 

empleo. Sobre este particular, se relacionan los traspa-
sos del Estado a la Generalitat que se han producido en 
esta materia en virtud de los Reales Decretos 1577/1991, 
1050/1997, y 2227/1998, aduciendo, con cita de la juris-
prudencia constitucional, su carácter interpretativo de las 
competencias traspasadas y la imposibilidad de que el le-
gislador estatal pueda alterar unilateralmente el conteni-
do de los acuerdos de las comisiones mixtas a través de 
los cuales se realiza la transferencia de servicios.

c) Al art. 5.1 se le opone en el recurso que reserva ge-
néricamente toda la regulación de la coordinación del 
sistema nacional de cualificaciones y formación profe-
sional no ya al Estado o a su Gobierno, sino a su Ad-
ministración General. Del contenido de dicho sistema, 
determinado en el art. 4.1 de la Ley Orgánica 5/2002, 
infiere la Letrada del Parlamento de Cataluña que el Es-
tado pretende asumir toda la regulación sustantiva del 
contenido formativo a través del catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, estableciendo, además, los 
procedimientos de reconocimiento, evaluación, acredi-
tación y registro de las cualificaciones profesionales, e, 
incluso, la información y orientación al ciudadano, así 
como la evaluación o mejora de la calidad del sistema, lo 
cual choca frontalmente con el reparto constitucional de 
competencias ya descrito. Y es que encuadrado en la ma-
teria enseñanza, corresponde al Estado la regulación ge-
neral del sistema educativo y las normas básicas de de-
sarrollo del art. 27, pero a la Generalitat le corresponden 
las competencias de desarrollo normativo en virtud de 
lo previsto en el art. 15 EAC, competencia desconocida 
por el precepto impugnado que debe reputarse inconsti-
tucional, a pesar de que en el mismo se haga constar “sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autó-
nomas”, pues sus categóricos términos no dejan margen 
para una legislación autonómica de desarrollo. Todo ello 
viene confirmado por la disposición final primera, apar-
tado 2, lo que, en suma, convierte a la cláusula de salva-
guardia en una pura fórmula carente de contenido e inca-
paz de salvar la constitucionalidad del precepto.

Por otra parte, si se cotejan la nueva regulación y la con-
tenida en la Ley Orgánica de ordenación general del sis-
tema educativo, es evidente que resultan contradictorias, 
pudiendo, en algunos casos, resultar incompatibles, al 
menos en orden al reparto competencial en la materia, tal 
y como se deduce de los arts. 4 y 35.1 LOGSE, conforme 
a los cuales el Estado no monopoliza la entera regulación 
de los aspectos educativos de la formación profesional, 
mientras que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.1 
de la Ley Orgánica 5/2002, el Estado pretende reasumir 
la totalidad de la regulación de la formación profesional. 
Y aunque es cierto que el legislador básico y orgánico 
estatal puede cambiar el contenido de una norma dictan-
do otra posterior, también lo es que no puede al hacerlo 
asumir competencias que no le correspondan de acuerdo 
con el bloque de la constitucionalidad. Aparte de todo 
ello, la contradicción entre la nueva regulación y el vi-
gente marco legal plantea serios problemas, puesto que 
o bien supone la pervivencia de dos regulaciones contra-
dictorias, o bien se ha procedido a derogar la normativa 
anterior de manera encubierta, vulnerando en cualquiera 
de los casos el principio de seguridad jurídica recogido 
en el art. 9.3 CE.
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Todavía, se imputa otra causa de inconstitucionalidad al 
art. 5.1 al atribuir a la Administración General del Esta-
do una competencia genérica de coordinación del sistema 
nacional de cualificaciones y formación profesional, pues 
la Constitución no reconoce al Estado una competencia 
de coordinación específica en materia de enseñanza, re-
cordando al respecto lo establecido en la STC 104/1988, 
FJ 2. En cualquier caso, la coordinación general en las 
relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas debe 
instrumentarse con un respeto absoluto a las competen-
cias autonómicas, evitando que aquél las vacíe de todo 
contenido (SSTC 70/1997 y 102/1995).

d) Según la Letrada del Parlamento de Cataluña, el art. 
8.4 de la Ley Orgánica 5/2002 pretende nuevamente atri-
buir al Estado la regulación completa y exhaustiva de los 
procedimientos de evaluación y acreditación, sin permitir 
ningún tipo de desarrollo normativo autonómico, vulne-
rando las competencias de la Generalitat en materia de 
enseñanza (art. 15 EAC), y en clara contradicción con el 
anterior marco orgánico en materia de formación profe-
sional (arts. 1 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de no-
viembre, y 4, apartados 2 y 3, y 62.2 LOGSE), conforme 
al cual las Comunidades Autónomas son competentes pa-
ra establecer procedimientos de evaluación sobre los di-
ferentes aspectos del sistema educativo y, en consecuen-
cia, también sobre las enseñanzas que se imparten en este 
sistema, incluyendo las competencias profesionales.

e) Al art. 11.7, que tiene naturaleza de norma básica dic-
tada al amparo de las reglas 1 y 30 del art. 149.1 CE, se 
le imputa un exceso competencial vulnerador de la com-
petencia plena de la Generalitat en materia de enseñanza, 
conforme al art. 15 EAC, con invocación de la doctrina 
constitucional sentada en las SSTC 5/1981 y 38/1992. Por 
otra parte, se hace referencia en el recurso a los reales 
decretos de traspasos en la materia, en virtud de los cua-
les la Generalitat ha asumido la titularidad de todos los 
centros de formación profesional ocupacional, incluyen-
do los experimentales, de su ámbito territorial, incluso 
los dos últimos centros de formación profesional que aún 
eran “centros nacionales” (Real Decreto 1050/1997). Así 
pues, en mérito a los traspasos y a la normativa orgánica 
contenida en la Ley Orgánica del derecho a la educación 
y en la Ley Orgánica de ordenación general del sistema 
educativo, la Generalitat de Cataluña tiene, entre otras, 
competencia para la creación, gestión, transformación, 
ampliación, clasificación y supresión de centros de for-
mación profesional de cualquier clase, así como la com-
petencia para la realización de experiencias e innovacio-
nes formativas, prácticamente de cualquier modalidad.  
Y aunque es cierto que la STC 38/1992, de 23 de marzo, 
consideró acorde con la Constitución el art. 6 del Real 
Decreto 942/1986, de 9 de marzo, que contemplaba que 
el Ministerio de Educación y Ciencia podía llevar a tér-
mino, en todo el territorio del Estado, experimentaciones 
educativas sobre materias de su competencia, también lo 
es que el resto corresponden a las Comunidades Autóno-
mas y que el precepto analizado no se limita a esos as-
pectos ni establece distinción alguna en lo que respecta 
a las funciones innovadoras o experimentales, ya que, en 
su dicción literal, las comprende todas, vulnerando las 
competencias autonómicas.

En otro orden de cosas, se censura que, de acuerdo con el 
último párrafo del art. 11.7, una función típicamente eje-
cutiva como es la programación y ejecución de acciones 
innovadoras o experimentales, que corresponde a la Ge-
neralitat de forma exclusiva, tanto desde el punto de vis-
ta de la enseñanza como desde la formación profesional 
ocupacional, se convierte en compartida, pues ha de ejer-
cerse mediante un instrumento que requiere la aquies-
cencia de las dos partes, contraviniendo el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y los decretos de traspasos.

f) La disposición final primera.2, párrafos primero y se-
gundo, se considera inconstitucional porque pretende 
amparar el desarrollo exclusivo por parte del Estado de 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, con base 
en los títulos del art. 149.1.1 y 30 CE, remitiéndose a las 
consideraciones anteriores en relación con los arts. 5.1 y 
8.4, y añadiendo otros preceptos que, en sí mismos, no 
son inconstitucionales, aunque sí lo es la reserva exclusi-
va al Estado de su desarrollo normativo. Así ocurre con 
los arts. 4.1 b) y c); 6.3 y 4; 9; 11.6; y la disposición adi-
cional tercera. Tras analizar sucintamente los preceptos 
señalados, añade la Letrada del Parlamento de Cataluña 
que la disposición adicional tercera debería ser considera-
da únicamente como norma básica que las Comunidades  
Autónomas con competencia en la materia pudiesen de-
sarrollar.

Concluye el escrito solicitando que se dicte Sentencia por 
la que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los 
preceptos impugnados.

9. Mediante providencia de 15 de octubre de 2002, la 
Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámi-
te el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la 
demanda y documentos presentados al Congreso de los 
Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, 
y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al obje-
to de que en el plazo de quince días pudieran personarse 
en el procedimiento y formular las alegaciones que esti-
maran convenientes. Asimismo, se acordó publicar la in-
coación del recurso en el Boletín Oficial del Estado.

10. En escrito registrado el 4 de noviembre de 2002 la 
Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó a es-
te Tribunal que, aun cuando la citada Cámara no se per-
sonaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, 
ponía a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cá-
mara que pudiera precisar, con remisión del recurso a la 
dirección de estudios y documentación de la Secretaría 
General.

11. El 7 de noviembre de 2002 se personó en el recurso 
de inconstitucionalidad el Abogado del Estado, formu-
lando sus alegaciones, coincidentes sustancialmente con 
las realizadas en el recurso núm. 4937-2002, a las que 
añadía, de manera específica en relación con la impugna-
ción de la disposición final primera.2, párrafos primero 
y segundo, la consideración de que el recurso parte de 
una interpretación restrictiva de los títulos competencia-
les que en la Ley se relacionan, entendiendo que el art. 
149.1.30 CE otorga insuficiente amparo constitucional a 
la previsión de reserva estatal para el desarrollo de de-
terminados preceptos. Frente a ello, el Abogado del Es-
tado resalta los dos niveles distintos de competencias a 
favor del Estado que establece el art. 149.1.30 CE, y que 
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junto a ambos niveles se invoca en el apartado 2 de la 
disposición final primera el art. 149.1.1 CE, título com-
plementario que sirve para reforzar aquella competencia 
estatal en el campo acotado de las normas básicas para 
el desarrollo del art. 27 CE. En este sentido, a su juicio, 
la integración de las distintas ofertas formativas y la ins-
trumentación del reconocimiento y la acreditación de las 
cualificaciones profesionales a nivel nacional constituyen 
una condición básica para la igualdad en el efectivo ejer-
cicio del derecho a la educación, al ser un mecanismo fa-
vorecedor de la homogeneización, a nivel europeo, de los 
niveles de formación y acreditación profesional de cara 
al libre movimiento de los trabajadores y de los profesio-
nales en el ámbito de la Comunidad Europea. Pues bien, 
desde la perspectiva del reparto competencial, la inter-
pretación de cada uno de los artículos de la ley pasa por 
el tratamiento que reciben en la disposición final prime-
ra, de manera que su lectura será distinta según la habili-
tación competencial del Estado bajo la que se incluya. En 
realidad, lo que se impugna es la mera previsión de que 
el desarrollo reglamentario de determinados preceptos 
pueda tener carácter básico, sin perjuicio de que su ade-
cuado encaje competencial se encuentra en el primero y 
no en el segundo inciso del art. 149.1.30 CE. Ciertamen-
te, el carácter básico se enuncia en la ley, pero serán los 
reglamentos los que habrán de tener un contenido bási-
co para que pueda predicarse de ellos tal carácter, recor-
dándose, además, que las normas legales básicas pueden 
complementarse con otras reglamentarias cuando sea ne-
cesario para lograr la plena eficacia de las primeras.

En cuanto a los arts. 5.1 y 8.4, se reiteran los argumentos 
señalados en relación con dichos preceptos, recordando 
que han sido dictados al amparo del primer inciso del art. 
149.1.30 CE. La misma habilitación se asigna al art. 4, en 
el que se recogen, entre otros instrumentos y acciones, 
el catálogo nacional de cualificaciones profesionales y el 
procedimiento de evaluación, acreditación y registro de 
las cualificaciones profesionales, lo que es suficiente para 
fundamentar la constitucionalidad de la exclusiva reserva 
estatal para su desarrollo.

Por lo que se refiere al art. 6, se pone de relieve en el es-
crito que la elaboración y el desarrollo de las acciones 
propias de un sistema de la naturaleza del sistema nacio-
nal de cualificaciones y formación profesional necesitan 
de colaboradores, por lo cual, la ley presta especial aten-
ción a la colaboración de las empresas, de los sindicatos 
y de otras entidades, entendiendo que el desarrollo nor-
mativo de los apartados 3 y 4 ha de reservarse a la exclu-
siva competencia estatal porque debe garantizarse que en 
virtud de tal desarrollo se obtenga un marco normativo 
unitario en todo el Estado sin divergencias irrazonables 
ni desproporcionadas en cuanto a los procedimientos de 
colaboración y consulta con los diferentes sectores pro-
ductivos y con los interlocutores sociales. Razones que 
también hacen absolutamente razonable la reserva estatal 
para el desarrollo del art. 9, que precisa qué ha de enten-
derse por formación profesional, así como el del art. 11.6 
sobre la composición y las funciones de los centros inte-
grados de formación profesional.

Finalmente, sostiene el Abogado del Estado que la defi-
nición de las áreas prioritarias en las ofertas formativas a 
que alude la disposición adicional tercera ha de ser nece-

sariamente objeto de desarrollo por el Estado como ele-
mento definidor esencial de dichas ofertas que encuen-
tran su encaje competencial en el primer inciso del art. 
149.1.30 CE.

Concluye el escrito de alegaciones solicitando que se dic-
te Sentencia por la que se desestime el recurso, decla-
rando conformes a la Constitución los preceptos impug-
nados.

12. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de 
noviembre de 2002, el Letrado de las Cortes Generales-
jefe de la asesoría jurídica del Senado compareció ante 
este Tribunal en representación de dicha Cámara y for-
muló las alegaciones que se recogen de manera sucinta a 
continuación, en súplica de que se dicte Sentencia deses-
timatoria del recurso.

Respecto a las consideraciones generales realizadas en los 
apartados I y II del recurso, señala, en primer lugar, que 
el sistema introducido por la Ley Orgánica 5/2002 no es 
totalmente nuevo, tal y como se desprende del propio pá-
rrafo cuarto de su exposición de motivos, al señalar la fi-
nalidad de la ley. Por otra parte, la recurrente reivindica 
las competencias asumidas por la Generalitat en la mate-
ria en virtud del art. 15 EAC, que presuntamente habrían 
sido invadidas, más el tenor literal del precepto estatutario 
hace caer por su base tal afirmación, pues a la Comunidad 
Autónoma le corresponden determinadas competencias 
educativas sin perjuicio de lo que disponen el art. 27 CE 
y las leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades 
que atribuye al Estado el art. 149.1.30 CE y de la alta ins-
pección necesaria para su cumplimiento y garantía.

La recurrente pretende obviar que el art. 149.1.30 CE tie-
ne dos partes que conviene deslindar. Por un lado, la re-
gulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales, es 
a título exclusivo. Cuestión distinta es la relativa a la se-
gunda parte del art. 149.1.30 CE en cuanto a la legisla-
ción relativa a las condiciones básicas del derecho a la 
educación consagrado en el art. 27 CE, pues en este ca-
so nos hallamos ante una competencia compartida (STC 
61/1997), siendo el elemento teleológico de este título 
competencial la igualdad de todos los españoles consa-
grada por la Constitución (STC 188/2001).

El Letrado representante del Senado se pregunta si una 
ley de 17 artículos puede ser entendida como un dise-
ño completo y acabado del régimen jurídico la formación 
profesional y si pueden los tres apartados recurridos im-
pedir las posibilidades de divergencia autonómica. Asi-
mismo, destaca que el Estado puede variar lo conside-
rado por él básico en cada momento histórico, sin que 
ningún precepto constitucional predique la inmutabili-
dad de lo básico, por lo que debe admitirse que, inclu-
so lo que en un determinado momento no se consideró 
básico, puede llegar a serlo siempre que esté justificado 
y se utilice el rango normativo adecuado. En el caso que 
nos ocupa la ley alude al panorama de globalización de 
los mercados y a las políticas de similar signo empren-
didas en otros países de la Unión Europea, por lo que se 
cumplen las condiciones de ser una norma materialmente 
básica en el sentido consagrado por el Tribunal Constitu-
cional. Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2002 respeta las 
competencias autonómicas, y, como señala su exposición 
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de motivos, no deroga el actual marco legal de la forma-
ción profesional establecido por la Ley Orgánica de orde-
nación general del sistema educativo, marco en el que se 
asientan los traspasos a la Generalitat de Cataluña.

En cuanto al art. 5.1, su mera lectura indica que el Estado 
expresamente reconoce que la regulación del sistema será 
sin perjuicio de las competencias autonómicas, pudiendo 
suponerse que, aun cuando el nuevo catálogo de títulos de 
formación profesional sea aprobado por el Estado, ello no 
comportará el agotamiento de la regulación, cuyos crite-
rios podrán ser desarrollados por las Comunidades Autó-
nomas. De otro lado, las competencias de coordinación 
asumidas por el Estado han sido avaladas por la jurispru-
dencia constitucional (STC 104/1988, FJ 2).

Por lo que se refiere al art. 8.4 insiste el Letrado de las 
Cortes Generales en que el Estado tiene competencia ex-
clusiva para la regulación de las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de títulos académicos 
y profesionales. Del mismo modo, el apartado 7 del art. 
11 es escrupulosamente respetuoso con las competencias 
autonómicas, pues pueden coexistir los centros de refe-
rencia nacional con la pervivencia de los que consideren 
oportunos las Comunidades Autónomas, sin que la exis-
tencia de traspasos anteriores pueda impedir al Estado 
crear una red propia si lo estima básico.

Por último, se refiere el escrito de alegaciones a la dispo-
sición final primera, apartado 2, párrafos primero y se-
gundo, apuntando que la parte recurrente reconoce que 
la competencia para la regulación de títulos académicos 
y profesionales no es compartida, por lo que caen por su 
base la mayor parte de los fundamentos que se alegan 
para la inconstitucionalidad de los preceptos aludidos en 
el recurso. En efecto, los apartados b) y c) del art. 4.1 se 
refieren al catálogo de cualificaciones profesionales y su 
procedimiento de reconocimiento, lo que es competencia 
exclusiva del Estado ex art. 149.1.30 CE. Por su parte, 
los apartados 3 y 4 del art. 6 tienen relación directa con 
la legislación laboral, que es competencia exclusiva del 
Estado al amparo del art. 149.1.7 CE. También ha sido 
defendida ya la constitucionalidad del art. 8.4, y el art. 9 
contiene el concepto de formación profesional que, evi-
dentemente, corresponde definir al Estado al amparo del 
art. 149.1.1 y 30 CE. El art. 11.6, por su propio tenor, di-
fícilmente puede ser desarrollado exclusivamente por el 
Estado, lo que constituye un reconocimiento expreso de 
las competencias de una y otra Administración. Final-
mente, la disposición adicional tercera, integrada con la 
disposición final primera, apartado 2, ha de entenderse 
que sólo se refiere a lo que sea competencia exclusiva del 
Estado.

Por medio de otrosí se solicita la acumulación de este re-
curso al núm. 4937-2002.

13. Mediante providencia de 15 de febrero de 2011 se 
acordó en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4937-
2002 conceder un plazo de diez días al recurrente, a las 
partes personadas y a la representación procesal del Par-
lamento de Cataluña, a fin de que alegaran lo que estima-
sen oportuno sobre la acumulación a dicho recurso del 
recurso de inconstitucionalidad núm. 5305-2002.

En escritos presentados en distintas fechas de marzo de 
2011, la Letrada del Parlamento de Cataluña, el Abogado 

del Estado y la Abogada de la Generalitat de Cataluña 
mostraron su conformidad con la acumulación. Consta-
tada la existencia de una indudable conexión entre ambos 
recursos, relevante para su tramitación y decisión unita-
ria, por Auto de 22 de mayo de 2012, el Pleno de este 
Tribunal acordó acumular el recurso de inconstituciona-
lidad núm. 5305-2002 al recurso de inconstitucionalidad 
núm. 4937-2002.

14. Por providencia de 22 de mayo de 2012, se señaló pa-
ra deliberación y votación del presente recurso de incons-
titucionalidad el día 24 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Según ha quedado expuesto en los antecedentes de la 
presente resolución, en los recursos acumulados 4937-
2002 y 5305-2002 la Generalitat de Cataluña impugna 
los arts. 5.1, 7, 8.4 y 11.7, así como la disposición final 
primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificacio-
nes y de la formación profesional, mientras que el Parla-
mento de Cataluña, por su parte, dirige sus quejas contra 
los mismos preceptos, a excepción del art. 7. Coinciden 
ambas representaciones en centrar básicamente sus que-
jas en el ámbito de la formación profesional inicial o re-
glada y en entender, en síntesis, que los preceptos discu-
tidos atribuyen al Estado unas competencias que exceden 
de las habilitaciones constitucionales, desconociendo las 
competencias que constitucional y estatutariamente co-
rresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El Abogado del Estado, en cambio, después de denunciar 
el carácter, en buena medida, preventivo del recurso, sos-
tiene que la regulación impugnada se encuentra plena-
mente respaldada por los títulos competenciales del Es-
tado en la materia, señaladamente, los establecidos en el 
art. 149.1, cláusulas 1, 7 y 30 CE, y que, en todo caso, 
se respeta el espacio competencial de las Comunidades 
Autónomas. Solicita, en definitiva, la íntegra desestima-
ción de los recursos, petición a la que se une la repre-
sentación del Senado en su escrito de alegaciones en el 
recurso núm. 5305-2002, único en el que ha formulado 
alegaciones, defendiendo, igualmente, que los preceptos 
cuestionados responden a las competencias constitucio-
nales del Estado y que dejan a salvo las competencias 
autonómicas.

2. Antes de proceder al examen de la cuestión de fondo 
que se plantea en los recursos que nos ocupan, hemos de 
atender a dos aspectos previos.

a) Un primer punto a considerar es el de la eventual pér-
dida de objeto de los recursos, ya que la Ley Orgánica 
5/2002, sobre la que versan, ha sido modificada por la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y por 
la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria 
de la Ley de economía sostenible, por la que se modifi-
can las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 
cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial.

Según nuestra reiterada doctrina, no cabe dar una res-
puesta unívoca y general a la cuestión relativa a los efec-
tos de la modificación, derogación o pérdida de vigen-



2 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 343

4.87.05. INFORMACIó 163

cia de una disposición legal, ulterior a su impugnación, 
sobre la eventual desaparición del objeto de los diversos 
procesos constitucionales, debiendo distinguirse entre la 
cuestión y el recurso de inconstitucionalidad como mani-
festaciones procesales distintas, no pudiendo resolverse 
apriorísticamente en función de criterios abstractos o ge-
néricos (por todas, SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 2; 
134/2004, de 22 de julio, FJ 3; y 1/2012, de 13 de enero, 
FJ 3). Pero lo cierto es que, como regla general, al ser el 
recurso de inconstitucionalidad un “recurso abstracto y 
orientado a la depuración objetiva del ordenamiento”, la 
pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal im-
pugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal 
para apreciar si la misma conlleva “la exclusión de toda 
la aplicabilidad de la Ley”, pues si así fuera, “no habría 
sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigen-
cia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus 
notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su ex-
clusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones 
jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconsti-
tucional (art. 40.1 LOTC)” (STC 19/2012, de 15 de febre-
ro, FJ 2). De manera que, “si bien carece de sentido, en el 
seno de un recurso de inconstitucionalidad, ‘pronunciar-
se sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya 
de dicho ordenamiento... de modo total, sin ultraactivi-
dad’ (SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 150/1990, 
de 4 de octubre, FJ 8; y 385/1993, de 23 de diciembre, 
FJ 2), puede resultar útil y conveniente su enjuiciamien-
to, aun cuando hayan sido derogadas, para excluir ‘toda 
aplicación posterior de la disposición legal controvertida, 
privándola así del vestigio de vigencia que pudiera con-
servar’ (SSTC 160/1987, FJ 6; y 385/1993, FJ 2).” (STC 
1/2012, de 13 de febrero, FJ 3).

Así pues, aunque la derogación o modificación de las 
normas tienen, como regla general, un efecto extintivo 
del recurso de inconstitucionalidad, esta regla presen-
ta alguna excepción, como la que se produce cuando el 
fundamento del recurso, esto es, las tachas de inconstitu-
cionalidad que se imputan a los preceptos impugnados, 
son de índole competencial, como ocurre en el supues-
to que nos ocupa. En este sentido, recordábamos en la 
STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 1, que “‘la fun-
ción de preservar los ámbitos respectivos de competen-
cia... no puede quedar automáticamente enervada por la 
modificación de las disposiciones cuya adopción dio lu-
gar al litigio cuando aquéllas exigen aún, porque así lo 
demandan las partes..., una decisión jurisdiccional’ que 
constate ‘si se verificó o no la extralimitación competen-
cial denunciada’ y precise ‘su definición constitucional 
y estatutaria’ (SSTC 182/1988, fundamento jurídico 1, 
y 194/1994, fundamento jurídico 2). Es decir, que par-
tiendo de la base del carácter concreto de la reclamación 
competencial, el objeto procesal permanece pese a los 
cambios legislativos cuando se trate de una competen-
cia controvertida (STC 248/1988, fundamento jurídico 
2). Criterios que también tienen aplicación cuando, como 
aquí es el caso, se trata de un recurso de inconstitucio-
nalidad con fundamento en incompetencia, porque tam-
bién en él habrá de tenerse en cuenta si se produjo alguna 
extralimitación competencial (STC 43/1996, fundamento 
jurídico 3).” En definitiva, el posterior cambio normativo 
que se ha producido en la ley impugnada, dada la inci-
dencia menor que esas modificaciones tienen sobre los 

preceptos impugnados, no ha originado la desaparición 
del objeto del presente recurso, en la medida en que per-
siste el interés en la determinación de la titularidad de las 
competencias controvertidas.

b) Un segundo aspecto que se suscita en los presentes re-
cursos de inconstitucionalidad viene dado por el dato de 
que fueron interpuestos durante la vigencia del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña de 1979, aprobado por Ley 
Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre y, sin embargo, en 
el momento de resolverlos, se ha producido la reforma de 
dicho Estatuto de Autonomía, llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, por lo que se ha de de-
terminar la incidencia que deba tener en el presente pro-
ceso constitucional en relación con el canon de control a 
utilizar en el mismo.

Sobre este extremo resulta aplicable nuestra doctrina so-
bre el ius superveniens, según la cual el control de las 
normas que incurren en un posible exceso competencial 
debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la 
constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sen-
tencia [por todas SSTC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3 a); 
1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; y 5/2012, de 17 de enero, 
FJ 3, y doctrina en ellas citada], lo cual debe llevarnos a 
analizar la constitucionalidad de los preceptos impugna-
dos a la luz de la delimitación de competencias que se de-
riva de la mencionada reforma del Estatuto de Cataluña.

3. La cuestión de fondo sometida a nuestra decisión se re-
fiere a la formación profesional que como concepto uni-
tario trata de la capacitación para el desempeño de una 
profesión y el acceso al mercado laboral. Ahora bien, este 
concepto cubre una multiplicidad de figuras con perfiles 
propios y diferenciados. En concreto, dentro del concep-
to genérico de “formación profesional” encontramos tres 
vertientes diferenciadas: la formación profesional regla-
da, la formación profesional ocupacional y la continua (si 
bien las actuaciones relativas a estas dos últimas se sue-
len agrupar bajo la denominación de formación profesio-
nal ocupacional, como ocurre en el art. 30.1 de la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo: LOGSE). La 
primera de ellas se incluye en el sistema educativo, “en 
el que los saberes o cualificación con base en aptitudes 
específicas se imparten y están dirigidos, previa estratifi-
cación en niveles y grados, a la obtención de títulos aca-
démicos o profesionales que habilitan para el ejercicio de 
determinadas profesiones u oficios” (STC 95/2002, de 25 
de abril, FJ 6). Las otras dos, en cambio, no se integran 
en el sistema educativo, teniendo por objeto la formación 
ocupacional, específicamente, el desarrollo de actuacio-
nes formativas dirigidas a la inserción y reinserción la-
boral de los trabajadores, mientras que la continua busca 
“el mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las 
aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcan-
zadas y que capacitaron para acceder al puesto de traba-
jo, con el fin de dotar a los trabajadores asalariados de los 
adecuados instrumentos formativos para hacer operante 
la directriz constitucional contenida en el art. 40.2 CE,  
es decir, para garantizar la formación y readaptación pro-
fesionales de los trabajadores ante los nuevos y acelera-
dos cambios tecnológicos” (STC 95/2002, de 25 de abril, 
FJ 6).

En nuestro ordenamiento encontramos incluso en el pri-
mer tercio del siglo pasado manifestaciones de esa di-
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versidad de vertientes, como es el caso del Estatuto de 
formación profesional, aprobado por Decreto de 21 de di-
ciembre de 1928, que se refería tanto a la faceta de la for-
mación inicial como a la de la formación complementa-
ria o de perfeccionamiento posterior de los trabajadores, 
dualidad que también se encuentra en la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, general de educación y financiación de la re-
forma educativa, si bien el aspecto relativo al perfeccio-
namiento, promoción, actualización y readaptación pro-
fesionales se regulaba dentro de la educación permanente 
de adultos.

En la normativa postconstitucional se acentúa la separa-
ción entre las tres modalidades de formación profesional, 
que se rigen por normas distintas. Así, la formación pro-
fesional reglada, integrada en el sistema educativo, en-
contró regulación en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de oc-
tubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en 
el capítulo IV del título primero (“De las Enseñanzas de 
Régimen General”), comprendiendo los arts. 30 a 35, en 
el primero de los cuales se remitían a su regulación es-
pecífica las acciones dirigidas a la formación continua 
y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores. 
Esta regulación ha sido posteriormente sustituida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que 
dedica a la formación profesional los arts. 39 a 44 (ca-
pítulo V del título primero), si bien no se introduce una 
variación sustancial respecto a la regulación contenida 
anteriormente en la LOGSE, y que en el art. 39.1 define 
en conjunto y con una fórmula amplia la formación pro-
fesional, al decir que “comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado 
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la par-
ticipación activa en la vida social, cultural y económica. 
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesio-
nal inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de los trabajadores así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesio-
nales”. Ahora bien, se añade la precisión de que la re-
gulación contenida en la Ley Orgánica 2/2006 sólo “se 
refiere a la formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo”.

La formación profesional ocupacional estaba recogida, 
en primer lugar, en el art. 14 de la Ley 51/1980, de 8 de 
octubre, básica de empleo, aunque, en la actualidad, en-
cuentra su normativa específica en la Ley 56/2003, de 
16 de diciembre, de empleo, que disciplina esta cues-
tión dentro del capítulo relativo a “Las políticas activas 
de empleo” que engloba tanto actuaciones de formación 
ocupacional como continua. Su artículo 26 dedica una 
amplia regulación a la que denomina “formación profe-
sional para el empleo”, definida en su apartado 1 como 
un subsistema de formación profesional “constituido por 
un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que 
pretenden, a través de la formación de los trabajadores 
y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a 
sus necesidades personales y profesionales de inserción 
y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la 
mejora de la competitividad de las empresas”. Las accio-
nes formativas que se desarrollen dentro de este subsis-
tema se encuentran orientadas “a la adquisición, mejora 
y actualización permanente de las competencias y cuali-
ficaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo 

largo de toda la vida de la población activa, y conjugando 
las necesidades de las personas, de las empresas, de los 
territorios y de los sectores productivos” (art. 26.2).

Por otra parte, la formación continua de los trabajadores 
se encuentra plasmada normativamente de forma espe-
cífica en los arts. 4.2 b) y 23 del Estatuto de los traba-
jadores (texto refundido aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción que les 
ha dado el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma laboral). El primero  
de ellos recoge, el derecho de los trabajadores, en la rela-
ción de trabajo, “[a] la promoción y formación profesio-
nal en el trabajo”. El art. 23, dedicado a la “promoción 
y formación profesional en el trabajo”, incluye, a su vez, 
entre los derechos del trabajador no sólo los que se refie-
ren al disfrute de permisos y a la adaptación de jornada 
para concurrir a exámenes, asistir a cursos de formación 
profesional y para formación y perfeccionamiento, sino, 
especialmente, el que se refiere a “la formación necesa-
ria para su adaptación a las modificaciones operadas en 
el puesto de trabajo”, que “correrá a cargo de la empresa, 
sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los 
créditos destinados a la formación”, pactándose los tér-
minos del ejercicio de tales derechos en la negociación 
colectiva (art. 23.1 y 2).

Estas dos últimas modalidades han sido normalmente 
objeto de consideración conjunta a la hora de desarrollar 
planes y programar actuaciones en la materia, a partir 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 
1985, por el que se establecieron las bases del Plan na-
cional de formación e inserción profesional para adecuar 
la formación profesional a las necesidades de empresas y 
trabajadores (modificado sucesivamente por acuerdos de 
10 de enero de 1986, 6 de febrero de 1987, 21 de enero de 
1988, y 22 de marzo de 1989). El Plan fue desarrollado 
anualmente por sucesivas órdenes del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, en las que se establecían los co-
rrespondientes programas de actuación dirigidos tanto a 
demandantes de empleo como a trabajadores. Fue objeto 
de nueva regulación por el Real Decreto 1618/1990, de 14 
de diciembre, sustituido por el Real Decreto 631/1993, de 
3 de mayo, que cambia su enfoque, para dirigirlo exclusi-
vamente a los trabajadores desempleados, y, finalmente, 
hay que mencionar el acuerdo sobre la formación para el 
empleo de 7 de febrero de 2006 que sería recogido poste-
riormente en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
que regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, integrando los subsistemas de formación ocupa-
cional y continua.

Ante este panorama de dispersión normativa de los dis-
tintos subsistemas de formación profesional, la Ley Or-
gánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y 
de la formación profesional, sin derogar el marco legal 
de la formación profesional establecido por la LOGSE, 
tiene por objeto ordenar un sistema que integre las distin-
tas modalidades de formación profesional, “que respon-
da con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 
económicas a través de las diversas modalidades forma-
tivas” (art. 1.1).

En su exposición de motivos se señala que las estrategias 
coordinadas para el empleo que postula la Unión Euro-
pea se orientan hacia la obtención de una población ac-
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tiva cualificada y apta para la movilidad y libre circu-
lación, cuya importancia se resalta expresamente en el 
Tratado de la Unión Europea. En este contexto, se consi-
dera necesaria la renovación del marco normativo de la 
formación profesional, de forma que “se garantice en to-
do momento la deseable correspondencia entre las cuali-
ficaciones profesionales y las necesidades del mercado de 
trabajo”. Con esta finalidad, la ley crea el sistema nacio-
nal de cualificaciones y formación profesional que, con 
la cooperación de las Comunidades Autónomas, “dote de 
unidad, coherencia y eficacia a la planificación, ordena-
ción y administración de esta realidad, con el fin de faci-
litar la integración de las distintas formas de certificación 
y acreditación de las competencias y de las cualificacio-
nes profesionales”, fomentando la formación a lo largo 
de la vida, integrando las distintas ofertas formativas e 
instrumentando el reconocimiento y la acreditación de 
las cualificaciones profesionales a nivel nacional, como 
mecanismo favorecedor de la homogeneización a nivel 
europeo.

El eje institucional del sistema lo constituye el catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, cuyo objeto es 
la ordenación de las mismas en función de las competen-
cias que resulten apropiadas para el ejercicio profesional 
susceptibles de reconocimiento y acreditación [art. 4.1 a)],  
partiendo, como noción básica, del concepto técnico de 
cualificación profesional que, según la exposición de mo-
tivos de la ley, es “el conjunto de competencias con sig-
nificación para el empleo, adquiridas a través de un pro-
ceso formativo formal e incluso no formal que son objeto 
de los correspondientes procedimientos de evaluación 
y acreditación”, desarrollándose las ofertas públicas de 
formación profesional “en función de las necesidades del 
mercado de trabajo y de las cualificaciones que éste re-
quiere”, y garantizando, en todo caso, el acceso de los 
ciudadanos en condiciones de igualdad a las diferentes 
modalidades de la formación profesional [art. 2.3 b)], a 
cuyo efecto, la ley cuenta con los centros ya existentes, 
aparte de trazar las líneas ordenadoras básicas de los 
nuevos centros integrados de formación profesional, en 
los que se impartirán todas las ofertas formativas referi-
das al catálogo nacional de cualificaciones profesionales 
(arts. 11.4 y 10.1). Y todo ello, tomando como punto de 
partida “los ámbitos competenciales propios de la Admi-
nistración General del Estado y de las Comunidades Au-
tónomas, así como el espacio que corresponde a la parti-
cipación de los agentes sociales”.

4. Una vez expuesto el panorama normativo de la forma-
ción profesional, debemos proceder al encuadre compe-
tencial de la materia que nos ocupa. En este punto, las 
partes coinciden en ubicar la formación profesional re-
glada o inicial en el ámbito de las competencias relativas 
a la educación, mientras que la ocupacional y la continua 
se incardinarían en la materia laboral y en las competen-
cias relacionadas con la misma, criterio que coincide con 
lo expuesto en el fundamento jurídico anterior a la hora 
de deslindar las distintas modalidades de formación pro-
fesional.

La disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2002 
establece en su apartado 1 que la ley se dicta al amparo 
del art. 149.1.1, 7 y 30 CE, especificando en sus apartados 
2 y 3 que la regulación de la formación profesional en el 

ámbito del sistema educativo se ampara en el art. 149.1.1 
y 30 CE, mientras que lo que no se refiera a ella queda-
ría cubierto por el art. 149.1.7 CE. Las partes se muestran 
sólo parcialmente de acuerdo con esta atribución compe-
tencial, pues, en lo que se refiere a la regulación perte-
neciente al sistema educativo, aunque admiten que entra 
en juego la competencia del Estado ex art. 149.1.30 en 
materia de educación y que el título del art. 149.1.1 pasa 
a un segundo plano, actuando como refuerzo de aquélla, 
discrepan de la extensión de la competencia estatal y del 
alcance que le otorga la disposición final primera, apar-
tado 2. Así, mientras la Generalitat y el Parlamento de 
Cataluña sostienen que el Estado sólo estaría habilitado 
para dictar las normas básicas de desarrollo del derecho 
a la educación consagrado en el art. 27 CE, el Abogado 
del Estado y el Letrado del Senado defienden que una 
parte de la regulación referida a la formación profesional 
reglada se encontraría respaldada por el inciso primero 
del art. 149.1.30 CE (condiciones de obtención, expedi-
ción y homologación de títulos académicos y profesiona-
les), y otra por el inciso segundo (normas básicas para el 
desarrollo del art. 27 CE). Sin embargo, tanto los recu-
rrentes como los otros contendientes están de acuerdo en 
que lo referido a la formación profesional continua y a la 
ocupacional encontraría cobertura en el art. 149.1.7 CE, 
si bien discuten sobre el alcance de las competencias de 
ejecución en la materia.

5. En relación con la educación hay que recordar que se 
trata de una materia compartida entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas (por todas, STC 6/1982, de 22 de 
febrero, FJ 3), y que las competencias del Estado en ma-
teria educativa derivan, sobre todo, de lo dispuesto en las 
cláusulas 1 y 30 del art. 149.1 CE (STC 77/1985, de 27 de 
junio, FJ 15), arraigando dichas competencias en el dere-
cho fundamental a la educación (art. 27 CE), cuyo ejerci-
cio igualitario debe garantizar el Estado (STC 6/1982, FJ 
3). El título específico que ostenta el Estado hace pasar 
a un segundo plano, como han reconocido las partes, el 
alcance de la cláusula general del art. 149.1.1 CE (STC 
137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3), que se proyecta de un 
modo genérico sobre todos los derechos fundamentales 
(STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 6). Pues bien, 
el art. 149.1.30 CE atribuye al Estado dos competencias 
diferenciadas que, de acuerdo con nuestra doctrina, pre-
sentan un distinto alcance. En primer lugar, le reconoce 
competencia exclusiva para la “[r]egulación de las con-
diciones de obtención, expedición y homologación de tí-
tulos académicos y profesionales”, mientras que, en su 
segundo inciso, le asigna competencia sobre las “normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Consti-
tución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones de los poderes públicos en esta materia”.

La primera de esas competencias comprende la de “es-
tablecer los títulos correspondientes a cada nivel y ciclo 
educativo, en sus distintas modalidades, con valor habili-
tante tanto desde el punto de vista académico como para 
el ejercicio de las profesiones tituladas, es decir, aquellas 
cuyo ejercicio exige un título (ad ex: Graduado Escolar, 
Bachiller, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico en la especialidad correspondiente, Licencia-
do, Arquitecto, Ingeniero, Doctor), así como comprende 
también la competencia para expedir los títulos corres-
pondientes y para homologar los que no sean expedidos 
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por el Estado” (STC 42/1981, de 22 de diciembre, FJ 3).  
Esta competencia, que se halla estrechamente ligada 
al principio de igualdad de los españoles en derechos y 
obligaciones en todo el territorio del Estado, consagrado 
en el art. 139.1 CE (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 12),  
“se vincula directamente a la existencia de las llamadas 
profesiones tituladas, concepto éste que la propia Cons-
titución utiliza en el art. 36, y que implícitamente admi-
te, como parece obvio, que no todas las actividades la-
borales, los oficios o las profesiones en sentido lato son 
o constituyen profesiones tituladas. Como ha declarado 
este Tribunal en la STC 83/1984, tales profesiones titula-
das existen cuando se condicionan determinadas activi-
dades ‘a la posesión de concretos títulos académicos’, y 
en un sentido todavía más preciso, la STC 42/1986 define 
las profesiones tituladas como aquellas ‘para cuyo ejer-
cicio se requieren títulos, entendiendo por tales la pose-
sión de estudios superiores y la ratificación de dichos es-
tudios mediante la consecución del oportuno certificado 
o licencia’. Según señalábamos en esta última Sentencia, 
corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del 
interés público y a los datos producidos por la vida so-
cial, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser 
profesión titulada, y no es dudoso que, con arreglo al 
texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el legislador 
estatal quien ostenta esta competencia exclusiva” (STC 
122/1989, de 6 de julio, FJ 3).

Resulta de especial importancia esta última precisión so-
bre la vinculación de la competencia del primer inciso del 
art. 149.1.30 CE con las profesiones tituladas, incardina-
das dentro del sistema educativo (en este caso se trataría 
de los títulos relativos a la formación profesional de gra-
do medio y a la formación profesional de grado superior, 
que son las titulaciones contempladas actualmente por la 
Ley Orgánica de educación dentro del sistema educati-
vo), que no se pueden equiparar a otras figuras acredita-
tivas de capacitaciones profesionales adquiridas en otros 
ámbitos. En este sentido, la propia Ley Orgánica 5/2002 
distingue en su art. 8 entre los títulos de formación pro-
fesional y los certificados de profesionalidad, que pre-
sentan diferentes efectos y alcances. Sobre esta cuestión 
hemos dicho ya que “la sujeción a determinadas condi-
ciones o el cumplimiento de ciertos requisitos para poder 
ejercer una determinada actividad laboral o profesional 
es cosa bien distinta y alejada de la creación de una pro-
fesión titulada en el sentido antes indicado. Es así posible 
que, dentro del respeto debido al derecho al trabajo y a 
la libre elección de profesión u oficio (art. 35 de la Cons-
titución), y como medio necesario para la protección de 
intereses generales, los poderes públicos intervengan el 
ejercicio de ciertas actividades profesionales, sometién-
dolas a la previa obtención de una autorización o licen-
cia administrativa o a la superación de ciertas pruebas de 
aptitud. Pero, como se acaba de señalar, la exigencia de 
tales requisitos, autorizaciones, habilitaciones o pruebas 
no es en modo alguno, equiparable a la creación o re-
gulación de los títulos profesionales, a que se refiere el 
art. 149.1.30 de la Constitución, ni guarda relación con la 
competencia que este precepto constitucional reserva al 
Estado” (STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 3).

A partir de esta doctrina, señalamos en la STC 111/1993, 
de 25 de marzo, FJ 9, que “no solo resulta avalada la dis-
tinción entre ‘título académico oficial’ y ‘capacitación 

oficial’ y la identificación de las profesiones tituladas 
con aquellas para cuyo ejercicio se requiere poseer es-
tudios universitarios acreditados por la obtención del co-
rrespondiente ‘título’ oficial, sino que dado el reconoci-
miento constitucional a la libre elección de profesión u 
oficio (art. 35 CE), se perfila la posibilidad de diversos 
grados de control estatal de las actividades profesionales 
según sea la mayor o menor importancia constitucional 
de los intereses que con su ejercicio se ponen en juego. 
De manera que cuanto más relevancia social tuvieran di-
chos intereses, mayor sería el nivel de conocimientos re-
queridos para el desempeño de la actividad”. Así, en la 
STC 154/2005, de 9 de junio, FJ 8 b), negamos que las 
actividades formativas referidas al personal de seguridad 
privada pudieran incardinarse en la materia “educación” 
y que pudiera invocarse el título estatal del art. 149.1.30 
CE, debiendo quedar encuadrada la cuestión en la mate-
ria de “seguridad pública”.

Cosa distinta es que el contenido propio de esas activi-
dades formativas pueda ser objeto de homologación por 
parte del Estado en relación con la acreditación de las 
enseñanzas correspondientes a las titulaciones de la for-
mación profesional reglada, aspecto en el que sí entra-
ría en juego la competencia del primer inciso del art. 
149.1.30 CE.

En todo caso, la extensión de esta competencia estatal ex-
clusiva, que supone la reserva al Estado de toda la función 
normativa en relación con dicho sector (STC 77/1985, de 
27 de junio, FJ 15), determina que las Comunidades Au-
tónomas sólo puedan asumir competencias ejecutivas en 
relación con esta materia, y, en este sentido, el art. 131.4 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) establece 
que “[c]orresponde a la Generalitat, en materia de ense-
ñanza no universitaria, la competencia ejecutiva sobre la 
expedición y homologación de los títulos académicos y 
profesionales estatales”.

Por otra parte, corresponde también al Estado, en virtud 
del art. 149.1.30 CE, la competencia para dictar las nor-
mas básicas para el desarrollo del art. 27 CE, que debe 
entenderse, según hemos afirmado, en el sentido de que 
incumbe al Estado “la función de definir los principios 
normativos y generales y uniformes de ordenación de 
las materias enunciadas en tal art. 27 de la CE.” (STC 
77/1985, de 27 de junio, FJ 15). Resulta pertinente recor-
dar que el derecho a la educación incorpora un contenido 
primario de derecho de libertad, a partir del cual se debe 
entender el mandato prestacional a los poderes públicos 
encaminado a promover las condiciones para que esa li-
bertad sea real y efectiva (art. 9.2 CE) (SSTC 86/1985, 
de 10 de julio, FJ 3; y 337/1994, de 23 de diciembre,  
FJ 9), y que su ejercicio ha de tener lugar en el marco 
de un sistema educativo cuyos elementos definidores son 
determinados por los poderes públicos, de modo que 
la educación constituye una actividad reglada (SSTC 
337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9; y 134/1997, de 17 
de julio, FJ 4). En todo caso, en la configuración de ese 
sistema educativo han de participar necesariamente los 
niveles de gobierno estatal y autonómico, de acuerdo con 
sus competencias.

En el caso de la Generalitat de Cataluña, su vigente Es-
tatuto de Autonomía le ha atribuido en su art. 131, en 
materia de enseñanza no universitaria, “la competencia 
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exclusiva sobre las enseñanzas postobligatorias que no 
conduzcan a la obtención de título o certificación acadé-
mica o profesional con validez en todo el Estado y sobre 
los centros docentes en que se impartan estas enseñan-
zas” (apartado 1), así como la competencia exclusiva res-
pecto de “las enseñanzas obligatorias y no obligatorias 
que conducen a la obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el Estado y a las enseñan-
zas de educación infantil”, competencia exclusiva que in-
cluye una serie de potestades especificadas en ocho suba-
partados (apartado 2). En este caso, “[s]e trata, en efecto, 
a diferencia de lo que sucede con el art. 131.1 EAC, de 
materias claramente encuadradas en el ámbito de la ‘edu-
cación’ y, por tanto, directamente afectadas por los arts. 
27, 81.1 y 149.1.30 CE, determinantes de una serie de re-
servas a favor del Estado que, como tenemos repetido, 
no quedan desvirtuadas por la calificación estatutaria de 
determinadas competencias autonómicas como exclusi-
vas” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 77). Por último, el 
apartado 3 del mismo precepto atribuye a la Generalitat 
una competencia compartida “[e]n lo no regulado en el 
apartado 2 y en relación con las enseñanzas que en él se 
contemplan”, y “respetando los aspectos esenciales del 
derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en 
materia de enseñanza no universitaria y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 149.1.30 de la Constitución”. 
Esta competencia también incluye en una decena de 
subapartados la enunciación de una serie de facultades 
concretas que corresponden a la Generalitat. Esta com-
petencia compartida tiene el alcance determinado por el 
art. 111 EAC, según el pronunciamiento contenido en el 
fundamento jurídico 60 de la STC 31/2010, en el que se 
describen las facultades comprendidas en la competen-
cia de desarrollo de las bases estatales, precepto que, una 
vez suprimido el inciso declarado inconstitucional en di-
cha Sentencia por introducir una definición de las bases 
que incidía sobre el ámbito competencial del Estado, “se 
limita a describir correctamente las facultades compren-
didas en la competencia de desarrollo de unas bases es-
tatales cuyo contenido y alcance serán siempre, y sólo, 
las que se desprenden de la Constitución interpretada por 
este Tribunal”.

6. La norma cuestionada basa la competencia estatal 
también en el art. 149.1.1 CE, que reconoce competen-
cia exclusiva al Estado para regular “las condiciones bá-
sicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales”, Ciertamente, el art. 149.1.1 
CE, en puridad, no habilita al Estado para regular el 
contenido normativo sustantivo de los derechos consti-
tucionales, sino “las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constitucionales”. Por tanto, no 
cabe identificar el contenido normativo de los derechos 
constitucionales y las condiciones básicas con arreglo a 
las cuales dichos derechos han de ser ejercidos, de ma-
nera que las señaladas condiciones básicas sólo permi-
ten al Estado establecer una cierta homogeneidad en el 
ejercicio de tales derechos cuando ello fuere aconsejable 
para evitar una excesiva diversidad que pudiera menosca-
bar la entidad sustancial del derecho de que se trate (STC 
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 17).

Delimitado negativamente, puede decirse que la compe-
tencia estatal ex art. 149.1.1 CE no puede ser equiparada 
a la competencia que ostenta el Estado en materias con-
cretas para dictar la correspondiente normativa básica, 
ni, por consiguiente, las condiciones básicas se identifi-
can con “legislación básica”, “bases” o “normas básicas”; 
en este sentido, hemos dicho que “el art. 149.1.1 CE, en 
efecto, no ha atribuido al Estado la fijación de las bases 
sobre los derechos y libertades constitucionales, sino só-
lo el establecimiento –eso sí, entero– de aquellas condi-
ciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad. Y si 
bien es cierto que su regulación no puede suponer una 
normación completa y acabada del derecho y deber de 
que se trate y, en consecuencia, es claro que las Comu-
nidades Autónomas, en la medida en que tengan compe-
tencias sobre la materia, podrán siempre aprobar normas 
atinentes al régimen jurídico de ese derecho ..., no lo es 
menos, sin embargo, que la competencia ex art. 149.1.1 
CE no se mueve en la lógica de las bases estatales-legis-
lación autonómica de desarrollo” [STC 61/1997, de 20 de 
marzo, FJ 7 a)].

En cuanto a su delimitación positiva, dijimos en la mis-
ma STC 61/1997, FJ 8, que “las ‘condiciones básicas’ ha-
cen referencia al contenido primario (STC 154/1988) del 
derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facul-
tades elementales, límites esenciales, deberes fundamen-
tales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupues-
tos previos...). En todo caso, las condiciones básicas han 
de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar 
esa igualdad, que no puede consistir en una igualdad for-
mal absoluta. Como hemos insistido, si por ‘condiciones 
básicas’ hubiera de entenderse cualquier condición ‘ma-
terial’, obligado sería concluir que esa interpretación tan 
amplia habría de conducir a un solapamiento con otras 
competencias estatales explicitadas en el art. 149.1 CE o, 
lo que es peor, a una invasión de las competencias auto-
nómicas”.

En definitiva, podemos concluir que, de acuerdo con 
nuestra doctrina, este título estatal queda restringido al 
ámbito normativo, “lo que permite al Estado una regula-
ción, aunque limitada a las condiciones básicas que ga-
ranticen la igualdad, que no al diseño completo y aca-
bado de su régimen jurídico” [STC 188/2001, de 20 de 
septiembre, FJ 12, con cita de la STC 61/1997, FJ 7 b)].

7. En cuanto a la delimitación competencial en la otra 
parcela en la que se ubican materialmente la forma-
ción profesional continua y la ocupacional, en la STC 
195/1996, de 28 de noviembre, FJ 5, ya afirmamos que 
la formación profesional ocupacional ha de ubicarse en la 
materia “legislación laboral” (art. 149.1.7 CE), y a igual 
conclusión llegamos en cuanto a la modalidad de forma-
ción continua de los trabajadores asalariados o en activo 
en las SSTC 95/2002, de 25 de abril, y 190/2002, de 17 
de octubre. En la primera de ellas, afirmamos –como ya 
hemos adelantado en el fundamento jurídico 3– que es-
ta última modalidad no pertenece al ámbito de la “edu-
cación”, ya que no se integra en el sistema educativo, en 
el que sólo se incluye la “formación profesional reglada” 
que, al ser cursada, conlleva la posibilidad de obtención 
de un determinado título académico (STC 95/2002, FJ 6).  
El propio art. 30.1 LOGSE remitía a su regulación espe-
cífica y propia todo lo concerniente a la formación pro-
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fesional ocupacional, mientras que el art. 39.1 de la Ley 
Orgánica de educación previene que la regulación con-
tenida en la misma se refiere exclusivamente “a la for-
mación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo”. Las acciones formativas para la formación 
continua de los trabajadores ocupados no forman parte 
del sistema educativo, sino que, como afirmamos en la 
reseñadas Sentencias, se identifican como pertenecientes 
a un estadio ulterior, centrado en el mantenimiento, a lo 
largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones 
profesionales alcanzadas en su día (SSTC 95/2002, FJ 6; 
190/2002, FJ 5).

Sin perjuicio de que haya aspectos de la formación pro-
fesional vinculados al fomento del empleo que podrían 
encontrar cobertura en el art. 149.1.13 CE (STC 95/2002,  
FJ 11), hemos descartado, en términos generales, la in-
clusión de esta materia en el citado título estatal, pues 
sólo tangencialmente puede verificarse su repercusión 
económica y, por otra parte, “si bien la política de em-
pleo, dada su relevancia para los diversos sectores eco-
nómicos, puede, e incluso debe, en alguna de sus mani-
festaciones, ser objeto de coordinación y planificación, 
esta previsión no puede entenderse con un significado tan 
amplio o expansivo que determine su proyección sobre 
un aspecto tangencial o secundario a dicha política de 
empleo como es la formación profesional ocupacional,  
en modo alguno equiparable a otras decisiones básicas en 
dicho ámbito, como pudieran ser las subvenciones o sub-
sidios a las prejubilaciones en sectores productivos obje-
to de reconversión industrial, o las medidas dirigidas a la 
‘recolocación’ de determinados colectivos de trabajado-
res en razón de situaciones de crisis afectantes a ciertas 
empresas o sectores, entre otras” (STC 95/2002, FJ 7).

Por lo que se refiere a la incardinación de la formación 
de los trabajadores ocupados en la materia “legislación 
laboral” se dijo en las SSTC 95/2002, FJ 8, y 190/2002, 
FJ 6, que “la STC 35/1982, de 14 de junio, asigna al ad-
jetivo laboral ‘un sentido concreto y restringido, coinci-
dente por lo demás con el uso habitual, como referido 
solo al trabajo por cuenta ajena’. A ello añadimos que las 
acciones de estímulo de la contratación laboral, en sus 
distintas modalidades se insertan sin dificultad en el tí-
tulo del art. 149.1.7 CE, el cual ha de tenerse asimismo 
por prevalente en lo que atañe a los incentivos a la for-
mación profesional ocupacional, para concluir que ésta 
“concierne a la regulación de un concreto derecho de los 
trabajadores en el seno de la relación laboral, como el re-
conocido en el art. 4.2 del estatuto de los trabajadores ... 
y desarrollado en el art. 23 del mismo texto legal ... Esta 
clara inserción de la formación profesional continua en 
el seno de la relación laboral, con la consiguiente atribu-
ción de derechos al trabajador y correlativos deberes al 
empresario, determina como encuadramiento adecuado 
de la materia el de ‘legislación laboral’.” (SSTC 95/2002,  
FJ 8; y 190/2002, FJ 6).

El reparto competencial en esta materia viene dado por el 
ya citado art. 149.1.7 CE y por el art. 170.1 EAC. El pri-
mero de ellos atribuye al Estado competencia exclusiva 
sobre legislación laboral, “sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las Comunidades Autónomas”, y el se-
gundo reconoce a la Generalitat “la competencia ejecu-
tiva en materia de trabajo y relaciones laborales”, inclu-

yendo a continuación un listado de potestades concretas, 
entre las que figuran en los párrafos b) y c) “[l]as políticas 
activas de ocupación, que incluyen la formación de los 
demandantes de ocupación y de los trabajadores en ac-
tivo, así como la gestión de las subvenciones correspon-
dientes”, con participación en “los planes o actividades 
de formación que superen el ámbito territorial de Cata-
luña”, y “[l]as cualificaciones profesionales en Cataluña”.

La premisa de partida de este encuadramiento es que  
“[l]a Constitución Española atribuye al Estado la ordena-
ción general en materia laboral, pues las Cortes Genera-
les y no las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, son las que ostentan la potestad legislativa 
en el ámbito de lo laboral” (STC 33/1981, de 5 de no-
viembre, FJ 2). Además, hemos señalado reiteradamente 
que “la expresión ‘legislación’ que define la competencia 
exclusiva del Estado en materia laboral ha de ser entendi-
da ‘en sentido material, sea cual fuere el rango formal de 
las normas’ (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2), y com-
prendiendo, por tanto, no sólo las leyes, sino también los 
reglamentos. ... La exigencia de uniformidad que infor-
ma el título competencial del Estado sobre ‘legislación 
laboral’ ex art. 149.1.7 CE (STC 227/1998, de 26 de no-
viembre, FJ 9) determina, en definitiva, que ‘ningún es-
pacio de regulación externa les resta a las Comunidades 
Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de 
una competencia de mera ejecución de la normación es-
tatal’ (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11).” (STC 
51/2006, de 16 de febrero, FJ 4).

La competencia autonómica en esta materia que es, como 
ya se ha expuesto, de ejecución de la legislación laboral, 
incluye la emanación de reglamentos internos de organi-
zación de los servicios necesarios (SSTC 249/1988, de 
20 de diciembre, FJ 2; y 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 5) y de regulación de la propia competencia funcional 
de ejecución (STC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4), y, en 
general, “el desarrollo del conjunto de actuaciones preci-
so para la puesta en práctica de la normativa reguladora 
del conjunto del sistema de relaciones laborales” (STC 
194/1994, de 23 de junio, FJ 3), así como la potestad san-
cionadora en la materia (SSTC 87/1985, de 16 de julio, 
FFJJ 1 y 2; 195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 8 y 9; y 
81/2005, de 6 de abril, FJ 11). En esta línea se enmarca 
el art. 112 EAC, según el cual, corresponde a la Gene-
ralitat en el ámbito de sus competencias ejecutivas, ade-
más de la función ejecutiva, comprensiva de la potestad 
de organización de su propia administración, la potestad 
reglamentaria, previsión ésta que, de acuerdo con la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 61, ha de entenderse “limitada 
a la emanación de reglamentos de organización interna y 
de ordenación funcional de la competencia ejecutiva au-
tonómica”.

Siendo ésta la regla general, hay que advertir, empero, 
que existen excepciones al encuadramiento de la forma-
ción profesional, en su modalidad continua, en la ma-
teria “legislación laboral”. Como señalamos en la STC 
190/2002, FJ 8, las acciones formativas que se realicen 
en el ámbito de las Administraciones públicas “deberán 
encuadrarse, desde la perspectiva del orden constitucio-
nal de competencias, en las materias ‘bases ... del régi-
men estatutario de sus funcionarios’ o ‘legislación labo-
ral’, según que la relación de los empleados públicos con 
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la Administración sea de carácter funcionarial, estatuta-
rio o laboral. Pues bien, en la primera de estas materias 
al Estado le corresponde dictar la normativa básica (art. 
149.1.18 CE)”, y, en nuestro caso, a la Generalitat la com-
petencia exclusiva sobre el régimen estatutario del perso-
nal al servicio de las Administraciones públicas catala-
nas y sobre la ordenación y la organización de la función 
pública, y la competencia compartida para el desarrollo 
de los principios ordenadores del empleo público, sobre 
la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, 
las situaciones administrativas y los derechos, deberes e 
incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas [art. 136 a) y b)].

De la misma manera, hemos entendido que las actuacio-
nes dirigidas a la formación continua de determinadas 
profesiones sanitarias, que tampoco se incardinan en la 
materia “educación”, pues “no se ha establecido un sis-
tema de retitulación dentro del sistema educativo general 
para la formación continua de estos profesionales”, por 
su obvia repercusión en el ámbito de la salud humana “se 
incardinan en la materia ‘sanidad’, en la que el Estado 
tiene atribuida la competencia para el establecimiento 
de las normas básicas y coordinación (art. 149.1.16 CE)” 
(STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 5), y a la Generalitat 
corresponde, entre otras, competencia compartida sobre 
la formación sanitaria especializada y sobre el régimen 
estatutario y la formación del personal que presta ser-
vicios en el sistema sanitario público [art. 162.3 d) y e) 
EAC], con el alcance que determina el art. 111 EAC, al 
que ya nos hemos referido anteriormente.

En definitiva, sin perjuicio de la regla general que enmar-
ca la formación profesional en su modalidad continua en 
la esfera laboral, habrá que estar, en último término, al 
ámbito en el que se desenvuelven las actividades forma-
tivas de los trabajadores ocupados en cada caso para de-
terminar el encuadre material que resulte procedente y 
la distribución competencial que al mismo corresponda.

8. Dada la pluralidad y distinto alcance de los títulos 
competenciales en esta materia, tanto del Estado como 
de las Comunidades Autónomas, procede realizar una 
observación preliminar que cabe referir potencialmente 
a todos los preceptos impugnados, en el sentido de que 
no es posible realizar una lectura unívoca de su conte-
nido, ya que ésta puede variar según se proyecte sobre 
cada una de las distintas modalidades de formación pro-
fesional.

El primer precepto contra el que dirigen su impugnación 
el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Catalu-
ña es el art. 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, a cuyo tenor

“Corresponde a la Administración General del Estado 
la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio 
de las competencias que corresponden a las Comunida-
des Autónomas y de la participación de los agentes so-
ciales.”

Afirman los recurrentes que el Estado pretende asumir 
toda la regulación concerniente a la formación profesio-
nal reglada, de acuerdo con el sistema nacional de cuali-
ficaciones y formación profesional definido en el art. 4.1, 
atribuyendo una competencial general a la Administra-
ción estatal cuando sólo la tiene para la regulación ge-

neral del sistema educativo y para dictar normas básicas 
ex art. 149.1.30 CE (que sólo excepcionalmente pueden 
tener lugar por vía reglamentaria), con lo que choca con 
el reparto constitucional de competencias en materia de 
enseñanza. Esta asunción de toda la regulación queda-
ría confirmada por la disposición final primera.2 de la 
misma ley orgánica. Consideran, además, que esta re-
gulación resulta contradictoria con la que se contenía 
en la LOGSE –a la sazón en vigor–, conforme a la cual 
el Estado debería fijar sólo los criterios de evaluación y 
no el procedimiento concreto para llevarla a cabo, y que 
se atribuye a la Administración General del Estado una 
competencia genérica de coordinación del sistema sin 
acotar su alcance.

El Abogado del Estado, por su parte, sostiene que la 
competencia estatal no se limita a las normas básicas de 
desarrollo ex art. 149.1.30 CE, y que el establecimiento 
de las bases por vía reglamentaria se justifica por el con-
tenido técnico y especializado de la materia así como por 
la variabilidad consustancial a las necesidades del mer-
cado de trabajo. En cualquier caso, se salvaguardan ex-
presamente las competencias autonómicas. Señala que la 
impugnación se basa en una hipotética vulneración futu-
ra, obviándose la mención de la competencia estatal de 
coordinación. Afirma que los apartados 2 y 3 del pre-
cepto, que no han sido impugnados, son reveladores de 
la participación que la ley impugnada atribuye a las Co-
munidades Autónomas, y, asimismo, que la declaración 
contenida en el art. 5.1 es consecuencia lógica de la com-
petencia estatal ex art. 149.1.1 CE, que resulta compatible 
con la competencia plena de la Comunidad Autónoma en 
el plano normativo y ejecutivo.

El Letrado representante del Senado también opone que 
en el precepto discutido se reconoce que la regulación del 
sistema será sin perjuicio de las competencias autonómi-
cas, por lo que los criterios establecidos por el Estado 
podrán ser desarrollados por las Comunidades Autóno-
mas, añadiendo que la competencia de coordinación del 
Estado encuentra respaldo en la doctrina constitucional.

Para dar respuesta a esta primera impugnación, hay que 
partir del sistema nacional de cualificaciones y forma-
ción profesional cuya regulación y coordinación reserva 
a la Administración General del Estado el art. 5.1 y que, 
según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 5/2002, es “el con-
junto de instrumentos y acciones necesarios para promo-
ver y desarrollar la integración de las ofertas de la for-
mación profesional, a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y 
acreditación de las correspondientes competencias pro-
fesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profe-
sional y social de las personas y se cubran las necesida-
des del sistema productivo”.

Los instrumentos y acciones de referencia son (art. 4): 
a) El catálogo nacional de cualificaciones profesiona-
les, que cuenta con una estructura modular y ordena las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo en 
función de las competencias apropiadas para el ejerci-
cio profesional que sean susceptibles de reconocimiento 
y acreditación, incluyendo el contenido de la formación 
asociada a cada cualificación. Por cualificación se entien-
de “el conjunto de competencias profesionales con signi-
ficación para el empleo que puedan ser adquiridas me-
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diante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral”, mientras que las com-
petencias son “el conjunto de conocimientos y capacida-
des que permitan el ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la producción y el empleo” 
[art. 7.3 a) y b) de la Ley Orgánica 5/2002; actualmente 
art. 7.4 a) y b)]. b) Un procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 
profesionales. c) La información y orientación en materia 
de formación profesional y empleo. d) La evaluación y 
mejora de la calidad del sistema, que proporcione infor-
mación sobre su funcionamiento y su adecuación a las 
necesidades formativas individuales y a las del sistema 
productivo.

Pues bien, la regulación y la coordinación de todo ello, 
incluidas, por tanto, las cualificaciones profesionales a 
las que se refieren los arts. 7 y 8 de la ley, es lo que re-
serva a la Administración General del Estado el art. 5.1, 
aunque “sin perjuicio de las competencias que corres-
ponden a las Comunidades Autónomas”.

a) La previsión de este precepto se impugna tanto en sí 
misma considerada como en su conexión con la disposi-
ción final primera, apartado 2. Ahora bien, dado que ésta 
ha sido objeto de una impugnación autónoma, aquí nos 
limitaremos a analizar si el art. 5.1, aisladamente consi-
derado, produce o no el efecto denunciado en los recur-
sos. Para realizar ese examen hemos de tener en cuenta 
no sólo el resto de contenidos de la propia ley, sino tam-
bién la regulación de la formación profesional reglada, 
de la que no se puede prescindir, pues la Ley Orgánica 
5/2002 pretende integrar en dicho sistema las diversas 
modalidades de formación profesional, pero sin sustituir 
las regulaciones propias de cada una de ellas.

Así, por una parte, el art. 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002 
dispone que “[l]as Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus competencias, podrán ampliar los conte-
nidos de los correspondientes títulos de formación pro-
fesional”, de donde se extrae la consecuencia de que el 
Estado fijará las enseñanzas mínimas, pero que las Co-
munidades Autónomas podrán complementar los con-
tenidos de los distintos títulos de formación profesional. 
Por otra, en su exposición de motivos de la propia ley 
orgánica se afirma expresamente que “no deroga el ac-
tual marco legal de la formación profesional establecido 
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo”, y, aunque este ex-
tremo sea puesto en duda por las recurrentes, lo cierto es 
que, si acudimos a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, que ha sustituido con posterioridad a la 
LOGSE –y que es también posterior a la Ley Orgánica 
5/2002, con las consecuencias que ello implicaría en la 
relación entre ambas leyes–, podemos comprobar que las 
competencias de las Comunidades Autónomas en el ám-
bito del sistema educativo han quedado incólumes. Así, 
en su art. 6, al regular de manera general el currículo de 
las enseñanzas, determina que “el Gobierno fijará, en re-
lación con los objetivos, competencias básicas, conteni-
dos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del cu-
rrículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que 
se refiere la disposición adicional primera, apartado 2,  
letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Regula-
dora del Derecho a la Educación” (apartado 2), debiendo 

requerir esos aspectos básicos el 55 por 100 de los ho-
rarios escolares para las Comunidades Autónomas que 
tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para las que no 
la tengan (apartado 3), al tiempo que han de formar par-
te del currículo de las distintas enseñanzas, que deben 
establecer las Administraciones educativas (apartado 4).

Específicamente, en las normas referidas a la formación 
profesional, el art. 39.6 (al igual que antes el art. 35.1 
LOGSE) dispone que el Gobierno “previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación profesional, 
así como los aspectos básicos del currículo de cada una 
de ellas”. De todo ello se sigue que el resto del contenido 
del currículo será establecido por las Administraciones 
educativas, denominación general en la que están inclui-
das las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito  
de competencias. Por lo demás, hay en la Ley Orgánica de  
educación muchas otras potestades que se reconocen a 
esas Administraciones educativas y que ponen de mani-
fiesto hasta qué punto quedan salvaguardadas las com-
petencias autonómicas en la materia dentro del sistema 
educativo.

En definitiva, la reserva a la Administración General del 
Estado en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002 de la re-
gulación del sistema nacional de cualificaciones y forma-
ción profesional no supone, en sí misma considerada, la 
asunción total del contenido formativo referido a la for-
mación profesional reglada, ni el correlativo desconoci-
miento de las competencias que corresponden a la Gene-
ralitat de Cataluña en materia educativa, ni siquiera en 
aquellos concretos aspectos que se mencionan en los re-
cursos, como el relativo a la evaluación, en el que el Esta-
do establece los criterios básicos.

b) El otro aspecto de este precepto que es discutido por 
el Parlamento de Cataluña (no así por el Gobierno de la 
Generalitat) es el referido a la atribución a la Adminis-
tración General del Estado de una competencia genérica 
de coordinación del sistema, cuyo alcance no se acota. 
Ciertamente, el art. 149.1.30 CE, no reconoce una espe-
cífica competencia de coordinación al Estado, pero ya en 
nuestra STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2, nos referimos 
a la competencia estatal de coordinación general, seña-
lando que la coordinación “persigue la integración de la 
diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o 
sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfun-
ciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían res-
pectivamente la realidad misma del sistema”. Sobre esta 
competencia general, realizamos en la misma Sentencia 
y fundamento jurídico una serie de precisiones: “a) Aun-
que constituye un reforzamiento o complemento de la no-
ción de bases, es una competencia distinta a la de fijación 
de las bases, como se desprende del hecho de que en el 
art. 149.1 no siempre que se habla de bases se habla tam-
bién de coordinación general, si bien ésta, cuando se in-
cluye, aparece salvo en una ocasión (art. 149.1.15) unida 
a la competencia sobre las bases (art. 149.1.13 y 149.1.16); 
b) la competencia de coordinación general presupone ló-
gicamente que hay algo que debe ser coordinado, esto es, 
presupone la existencia de competencias de las Comu-
nidades ..., competencias que el Estado, al coordinarlas, 
debe obviamente respetar, pues nunca ni la fijación de 
bases ni la coordinación general deben llegar a tal grado 
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de desarrollo que dejen vacías de contenido las corres-
pondientes competencias de las Comunidades; c) la com-
petencia estatal de coordinación general significa no sólo 
que hay que coordinar las partes o subsistemas (esto es, 
las competencias comunitarias) ..., sino que esa coordina-
ción le corresponde hacerla al Estado; d) en consecuencia 
la coordinación general debe ser entendida como la fija-
ción de medios y de sistemas de relación que hagan posi-
ble la información recíproca, la homogeneidad técnica en 
determinados aspectos y la acción conjunta de las auto-
ridades ... estatales y comunitarias en el ejercicio de sus 
respectivas competencias de tal modo que se logre la in-
tegración de actos parciales en la globalidad del sistema”.

De lo expuesto podemos destacar, en primer lugar, la 
idea de que la coordinación es una facultad que guarda 
estrecha conexión con las competencias normativas, de 
modo que el titular de estas últimas ostenta aquella fa-
cultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 
4 de noviembre, FJ 8), encontrándose ínsita no sólo en 
toda competencia básica (STC 81/2005, de 6 de abril, 
FJ 10), sino que la facultad de coordinación se conecta 
con las competencias normativas en general. Así, hemos 
precisado que no se pueden reducir ni confundir las ma-
nifestaciones específicas de coordinación que aparecen 
en nuestra Constitución (art. 149.1, apartados 13, 15 y 16 
CE, entre otros) como competencia adicional a una com-
petencia normativa limitada, “con las funciones genera-
les de coordinación que corresponden al Estado cuando 
sus competencias normativas son plenas, dado que aquél 
no puede desentenderse en absoluto de la ejecución au-
tonómica de la legislación estatal. Resultan así posibles 
formas de intervención normativa que establezcan reglas 
que cumplan una función coordinadora de las Adminis-
traciones Autonómicas entre sí y con el Estado” (STC 
104/1988, de 8 de junio, FJ 2).

En segundo lugar, la coordinación conlleva un cierto 
poder de dirección, consecuencia de la posición de su-
perioridad en que se encuentra el que coordina respec-
to del coordinado [SSTC 214/1989, de 21 de diciembre,  
FJ 20 f); y 118/1996, de 27 de junio, FJ 66], y es claro que 
“el que ostenta atribuciones de aquella índole está legiti-
mado, en línea de principio, para establecer unilateral-
mente medidas armonizadoras destinadas a la más eficaz 
concertación de la actuación de todos los entes involu-
crados” (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 13), evitando 
interferencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e ini-
ciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria (STC 
102/1995, de 26 de junio, FJ 31).

La última idea que se ha de resaltar de nuestra doctrina 
sobre la facultad de coordinación es que no otorga a su 
titular competencias que no ostente, especialmente facul-
tades de gestión complementarias (STC 194/2004, FJ 8),  
de suerte que, implicando lógicamente su ejercicio la 
existencia de competencias autonómicas que deben ser 
coordinadas, en ningún caso puede aquél suponer la in-
vasión y el vaciamiento de las mismas. En definitiva, la 
competencia en materia de coordinación no autoriza al 
Estado “para atraer hacia su órbita de actividad cualquier 
competencia de las Comunidades Autónomas por el me-
ro hecho de que su ejercicio pueda incidir en el desarrollo 
de las competencias estatales sobre determinadas mate-
rias. La coordinación no supone ‘una sustracción o me-

noscabo de las competencias de las entidades sometidas 
a la misma: antes bien, presupone. Lógicamente, la titu-
laridad de las competencias en favor de la entidad coor-
dinada’ (STC 27/1987, de 27 de febrero); por lo que no 
puede servir de instrumento para asumir competencias 
autonómicas, ni siquiera respecto de una parte del objeto 
material sobre el que recaen” [STC 227/1988, de 29 de 
noviembre, FJ 20 e)].

Pues bien, de cuanto aquí hemos expuesto podemos con-
cluir que la atribución a la Administración General del 
Estado de la coordinación del sistema nacional de cua-
lificaciones y formación profesional no supone un exce-
so en las competencias estatales, sino que es una lógica 
consecuencia de las competencias normativas que el Es-
tado ostenta ex art. 149.1.7 y 30 CE y de las competencias 
que corresponden a las Comunidades Autónomas en la 
materia, sin cuya existencia no tendría sentido esa com-
petencia de coordinación. De hecho, el art. 4.2 –no im-
pugnado– ya establece que a través de los distintos ins-
trumentos y acciones que comprende el sistema nacional 
“se promoverá la gestión coordinada de las distintas Ad-
ministraciones públicas con competencia en la materia”, 
coordinación que se manifiesta de manera evidente como 
una necesidad esencial para el adecuado funcionamiento 
del sistema. En cualquier caso, no se puede dejar de re-
señar que el Estado habría contado con esa competencia 
de coordinación del sistema nacional aunque la Ley Or-
gánica 5/2002 no hubiese dispuesto nada al respecto de 
manera expresa. Por lo demás, nada podemos decir aquí 
sobre la extensión de esa facultad de coordinación, que 
dependerá de las concretas medidas que puedan arbitrar-
se por el Estado que, en su caso, podrán ser impugnadas 
por las Comunidades Autónomas si consideran que so-
brepasan los límites que nuestra doctrina impone al ejer-
cicio de dicha facultad afectando a las competencias au-
tonómicas.

9. El siguiente precepto impugnado es el art. 7, al que 
el Gobierno de la Generalitat achaca los mismos vicios 
que al art. 5.1, en cuanto reserva al Estado la regulación 
íntegra del catálogo nacional de cualificaciones profe-
sionales, con lo que la regulación entera de la formación 
profesional pasaría a manos de la Administración del Es-
tado, con vaciamiento de las facultades normativas auto-
nómicas en materia de educación. El Abogado del Estado 
opone a tales argumentos que la impugnación se apoya 
en una motivación difusa, y que los vicios que se denun-
cian no residen en el mismo precepto, sino en el art. 5.1 y 
en la disposición final primera.2, estando supeditadas las 
competencias autonómicas, en todo caso, a la normativa 
que dicte el Estado, sin que pueda pretenderse que ésta 
quede petrificada.

El referido art. 7, en su versión original (antes de la mo-
dificación introducida por la Ley Orgánica 4/2011, que 
añadió un nuevo apartado 3, renumerándose el anterior 
apartado 3 como apartado 4), establecía:

“1. Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y 
la adecuación entre la formación profesional y el merca-
do laboral, así como la formación a lo largo de la vida, 
la movilidad de los trabajadores y la unidad de mercado 
laboral, se crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aplicable a todo el territorio nacional, que 
estará constituido por las cualificaciones identificadas en 
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el sistema productivo y por la formación asociada a las 
mismas, que se organizará en módulos formativos, ar-
ticulados en un Catálogo Modular de Formación Profe-
sional.

2. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de 
la Formación Profesional, de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 5.2 de esta Ley, determinará la estructura 
y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y aprobará las que procedan incluir en el 
mismo, ordenadas por niveles de cualificación, teniendo 
en cuenta en todo caso los criterios de la Unión Euro-
pea. Igualmente se garantizará la actualización perma-
nente del catálogo, previa consulta al Consejo General de 
la Formación Profesional, de forma que atienda en todo 
momento los requerimientos del sistema productivo.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias 
profesionales con significación para el empleo que pue-
den ser adquiridas mediante formación modular u otros 
tipos de formación y a través de la experiencia laboral.

b) Competencia profesional: el conjunto de conocimien-
tos y capacidades que permitan el ejercicio de la activi-
dad profesional conforme a las exigencias de la produc-
ción y el empleo.”

No le falta razón al Abogado del Estado en sus argumen-
tos, pues lo cierto es que el recurso del Gobierno de la 
Generalitat no dedica una específica argumentación im-
pugnatoria al concreto contenido del art. 7, de donde se 
sigue que el precepto se impugna en la medida en que  
se refiere al catálogo nacional de cualificaciones profe-
sionales, que forma parte del sistema nacional de cualifi-
caciones y formación profesional, de acuerdo con el art. 
4.1 a) de la ley, y cuya regulación reserva a la Adminis-
tración General del Estado el art. 5.1. Por tanto, el art. 7 
se impugna de manera vinculada al art. 5.1, cuya suerte 
ha de seguir, de modo que, aparte de lo que establece la 
disposición final primera.2, párrafos primero y segundo, 
a la que nos referiremos posteriormente, rechazada la in-
constitucionalidad del art. 5.1, también hemos de desesti-
mar la impugnación del art. 7.

En cualquier caso, como señala el Abogado del Estado, 
el catálogo nacional de cualificaciones profesionales es 
un elemento clave del sistema nacional, puesto que per-
mite adecuar permanentemente la formación a las nece-
sidades de cada persona y del mercado laboral, y, en este 
sentido, resultan justificadas, de acuerdo con las compe-
tencias estatales del art. 149.1.30 CE, las facultades que 
el art. 7.2 reserva al Gobierno en orden a determinar la 
estructura y contenido del catálogo, a aprobar las cualifi-
caciones que proceda incluir en el mismo, y a garantizar 
su actualización permanente.

10. Al art. 8.4 se le imputa que atribuya al Estado la re-
gulación completa y exhaustiva de los procedimientos 
de evaluación y acreditación, sin permitir ningún tipo de 
desarrollo normativo autonómico, cuando debía limitar-
se a los aspectos básicos, por lo que vulnera las com-
petencias de la Generalitat en materia de enseñanza al 
vaciar las facultades normativas autonómicas. Frente a 
ello, aduce el Abogado del Estado que se trata de una 
impugnación preventiva y que esa reserva tiene perfecto 

encaje en la competencia estatal sobre títulos académi-
cos y profesionales ex art. 149.1.30 CE, quedando salva-
guardada en cierto modo la participación autonómica a 
través de la consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, argumentos con los que coincide el Letrado 
del Senado.

De acuerdo con el precepto reseñado,

“El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la 
Formación Profesional, fijará los requisitos y procedi-
mientos para la evaluación y acreditación de las compe-
tencias, así como los efectos de las mismas.”

Ante todo, debemos rechazar el argumento de que la par-
ticipación autonómica se salvaguarde por medio de la 
consulta al Consejo General de la Formación Profesio-
nal, en el que participan las Comunidades Autónomas, 
a la que se refiere el Abogado del Estado. Dicho conse-
jo es un órgano “consultivo y de participación institucio-
nal de las Administraciones públicas y de asesoramiento 
del Gobierno en materia de formación profesional” (art. 
1 de la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la Ley 
19/1997, de 9 de junio, y por la Ley 14/2000, de 29 de di-
ciembre), teniendo cada Comunidad Autónoma y las Ciu-
dades Autónomas de Ceuta y Melilla un representante y, 
el conjunto de ellas, una representación minoritaria que 
sólo llega a la cuarta parte del conjunto del órgano, lo 
que, en definitiva, no permite a la Generalitat el ejercicio 
de las competencias que, en materia de educación, le atri-
buye el art. 131 EAC. La creación de un órgano de deli-
beración y consulta, con funciones de propuesta, como el 
referido consejo, responde adecuadamente a la finalidad 
del principio de cooperación, pero no permite sustituir el 
ejercicio de competencias que son indisponibles e irre-
nunciables y que han de ejercerse precisamente por las 
Comunidades Autónomas.

Dicho esto, podemos avanzar que, de la misma manera 
que en los preceptos anteriormente examinados, el con-
flicto se encuentra no tanto en el art. 8.4 aisladamente 
considerado, como en la lectura que del mismo se hace 
en relación con la disposición final primera, apartado 2, 
párrafos primero y segundo, que reserva al Estado el de-
sarrollo exclusivo de, entre otros, este precepto. Como-
quiera que, según ya se ha expuesto, la citada disposición 
ha sido objeto de impugnación autónoma, nos limitare-
mos aquí al examen del art. 8.4 para determinar si, en sí 
mismo considerado, y al margen de esa posterior norma 
sobre su desarrollo, produce el vaciamiento de las com-
petencias autonómicas denunciado por los recurrentes.

La comprensión del precepto ha de partir de la premisa, 
ya señalada, de que la intervención del Estado tiene una 
distinta intensidad en función de la modalidad de forma-
ción profesional sobre la que se esté actuando, lo que im-
pide realizar una lectura unívoca del mismo. Por ello, es 
preciso tener en cuenta las dos vertientes competenciales 
presentes en la regulación examinada y considerar que, 
mientras el ámbito laboral es competencia exclusiva del 
Estado la íntegra regulación de la materia merced al tí-
tulo del art. 149.1.7 CE (lo que le permite regular com-
pletamente los requisitos y procedimientos para la eva-
luación y acreditación de las competencias, así como sus 
efectos), en la esfera educativa el Estado no tiene ese mo-
nopolio legislativo en virtud del art. 149.1.30 CE y debe 
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quedar un margen para que las Comunidades Autónomas 
ejerzan sus competencias normativas. Por tanto, es en el 
campo del sistema educativo en el que se enmarca la im-
pugnación del art. 8.4 y en él el entendimiento de dicho 
precepto habrá de realizarse de acuerdo con las compe-
tencias que tanto el Estado como las Comunidades Autó-
nomas ostentan en la materia.

Pues bien, en dicho ámbito material el Estado tiene, co-
mo hemos declarado reiteradamente, competencia ex-
clusiva para regular las condiciones de obtención, expe-
dición y homologación de los títulos académicos y 
profesionales, extremo que se encuentra íntimamente 
vinculado a la evaluación de los conocimientos, en cuan-
to ésta se dirige a la acreditación de dichos conocimien-
tos y a la consiguiente obtención de una titulación. Ahora 
bien, ello no se traduce en una potestad normativa que se 
extienda sobre la totalidad de los aspectos relacionados 
con la evaluación de los conocimientos y capacidades, 
porque tal conclusión implicaría realizar una interpreta-
ción excesivamente amplia del término “condiciones” del 
art. 149.1.30 CE, extendiéndolo a cuanto tenga conexión 
mediata o inmediata con el proceso de obtención, expe-
dición y homologación de títulos académicos y profesio-
nales, dando lugar a un desplazamiento de las competen-
cias de las Comunidades Autónomas en la materia.

Obviamente, la competencia estatal incluye el estableci-
miento de los títulos correspondientes a cada nivel y ciclo 
educativo, en sus distintas modalidades, títulos que han 
de tener el mismo valor en toda España (STC 42/1981, 
de 22 de diciembre, FFJJ 3 y 4), por lo cual, corresponde 
al Estado asegurar una formación mínima común, esta-
bleciendo su contenido y la forma de acreditar los co-
nocimientos inherentes a la misma. Ahora bien, ello no  
ha de traducirse necesariamente en la regulación com-
pleta de los requisitos y procedimientos de evaluación, y 
éste es el entendimiento que ha de realizarse del precep-
to discutido, como pone de relieve la específica norma-
tiva educativa con la que debe conectarse la regulación 
de la ley orgánica en cuanto a la formación profesional 
perteneciente al sistema educativo. En efecto, ya la dis-
posición adicional primera, apartado 2 c), de la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reservaba al Estado “[l]a fi-
jación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las 
demás condiciones para la obtención, expedición y ho-
mologación de títulos académicos y profesionales, váli-
dos en todo el territorio español”. Y el artículo 6 de la 
Ley Orgánica de educación, al referirse al currículo de 
las enseñanzas, que incluye los criterios de evaluación de 
cada una de las enseñanzas reguladas en la propia ley –
también, por tanto, de la formación profesional–, dispone 
que el Gobierno fijará en relación, entre otros aspectos, 
con los criterios de evaluación, los aspectos básicos del 
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a que 
se refiere la mencionada disposición adicional. Esta regla 
tiene su reflejo en la regulación relativa a la formación 
profesional, donde el art. 43 de la misma ley orgánica se 
limita a establecer que la evaluación se realizará por mó-
dulos profesionales y que la superación de un ciclo forma-
tivo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 
que lo componen. Estas previsiones tienen carácter bási-
co (disposición final quinta), pudiendo ser desarrolladas 
por las Comunidades Autónomas, salvo en aquellas ma-
terias cuya regulación se encomienda por la propia ley al 

Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo es-
tablecido en la disposición adicional primera, número 2,  
de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la 
educación (disposición final sexta).

Todo lo anterior demuestra que, en relación con el siste-
ma educativo, el art. 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002 no 
reserva al Gobierno la íntegra regulación de todos los 
aspectos referidos a la evaluación y acreditación de las 
competencias, sino sólo de aquellos contenidos y cri-
terios básicos que forman parte de las enseñanzas mí-
nimas, por lo que queda un margen a las Comunidades 
Autónomas para desarrollar sus facultades normativas 
inherentes a las competencias que ostentan en la mate-
ria, de donde se extrae la consecuencia de que el precepto 
impugnado no vulnera el orden constitucional de com-
petencias. Cosa distinta es que, en ejercicio de la habi-
litación que el precepto le otorga, pueda el Gobierno ex-
cederse en la fijación de los requisitos y procedimientos 
para la evaluación y acreditación de las competencias, y 
de los efectos de las mismas, hipótesis que no puede va-
lorarse en este momento, pues, como hemos señalado, 
entre otras, en las SSTC 77/1985, de 27 de junio, FJ 4; y 
147/1992, de 16 de octubre, FJ 4, no resulta procedente 
la adopción de pronunciamientos preventivos referidos a 
posibles, y aún no producidas, aplicaciones de preceptos 
legales que no resultan necesariamente derivados de és-
tos, sin perjuicio de que, de producirse, puedan ser com-
batidas en su caso, ante este Tribunal a través del corres-
pondiente conflicto de competencias o, incluso, ante los 
órganos de la jurisdicción ordinaria.

11. Coinciden el Gobierno de la Generalitat y el Parla-
mento de Cataluña en la impugnación del art. 11.7. Afir-
man que incurre en un exceso competencial ya que su-
pone la reasunción por parte del Estado de los centros 
de formación profesional que ya habían sido traspasados, 
y que se pretende que la innovación y la experimenta-
ción se desarrollen mediante una red de centros de “re-
ferencia nacional” estatales, con implantación en todas 
las Comunidades Autónomas, especializados en los dife-
rentes sectores productivos, siendo así que la Generalitat 
tienen competencia para la creación, gestión, transforma-
ción, ampliación, clasificación y supresión de centros, así 
como para la realización de experiencias e innovaciones 
formativas. Añaden que, además, se convierte una fun-
ción típicamente ejecutiva, que corresponde en exclusiva 
a la Generalitat, en una competencia compartida con el 
Estado, imponiendo a la Comunidad Autónoma la firma 
de un convenio como requisito necesario para su ejerci-
cio, lo que contraviene los términos del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

Se opone a estos razonamientos el Abogado del Estado, 
defendiendo que el precepto es absolutamente respetuoso 
con las transferencias efectuadas a favor de la Generali-
tat, pues las actividades de innovación y experimentación 
se encuentran obviamente vinculadas a materias sobre 
las que el Estado tenga atribuidas competencias, pudien-
do requerir la colaboración de las Comunidades Autóno-
mas, lo que exigirá la previa conformidad de éstas, arti-
culada a través de convenios de colaboración para centros 
específicos implantados en aquéllas. En esta misma lí-
nea, el Letrado del Senado afirma que el art. 11.7 respeta 
las competencias autonómicas, ya que pueden coexistir 
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los centros de referencia nacional con aquellos otros que 
consideren oportuno las Comunidades Autónomas.

Dispone el art. 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002 lo si-
guiente:

“La innovación y experimentación en materia de forma-
ción profesional se desarrollará a través de una red de 
centros de referencia nacional, con implantación en todas 
las Comunidades Autónomas, especializados en los dis-
tintos sectores productivos. A tales efectos, dichos cen-
tros podrán incluir acciones formativas dirigidas a estu-
diantes, trabajadores ocupados y desempleados, así como 
a empresarios y formadores.

La programación y ejecución de las correspondientes ac-
tuaciones de carácter innovador, experimental y forma-
tivo se llevará a cabo, en el marco de lo establecido en 
esta Ley, mediante convenios de colaboración entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autóno-
mas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus respecti-
vas competencias.”

El adecuado entendimiento de este precepto exige que lo 
consideremos no de manera aislada, sino en el conjunto 
del art. 11, del cual resulta, en principio, una lectura dis-
tinta a la que efectúan los recurrentes, pues deja a salvo 
expresamente las competencias de las distintas Adminis-
traciones para establecer los requisitos específicos que 
deban reunir los centros de formación profesional y para 
crearlos, autorizarlos, homologarlos y gestionarlos (apar-
tados 1 y 2), e, incluso, para crear centros integrados 
de formación profesional, en los que se impartan todas 
las ofertas formativas a que se refiere el art. 10 (aparta-
do 3). Es más, la exposición de motivos de la Ley seña-
la que ésta cuenta con los centros ya existentes, trazan-
do las líneas ordenadoras básicas de los nuevos centros 
integrados de formación profesional. No se manifiesta, 
por tanto, esa intención de reasumir centros de forma-
ción profesional que ya habían sido traspasados, máxime 
cuando, en el ámbito educativo, el art. 17 de la Ley Or-
gánica del derecho a la educación (a la cual se remite la 
Ley Orgánica de educación) previene que “[la] creación 
y supresión de centros públicos se efectuará por el Go-
bierno o por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias”, añadiendo el art. 39.5 de la Ley Or-
gánica de educación que los estudios de formación profe-
sional regulados en la misma “podrán realizarse tanto en 
los centros educativos que en ella se regulan como en los 
centros integrados y de referencia nacional a los que se 
refiere el art. 11 de la Ley Orgánica 5/2002”.

Por tanto, del análisis del art. 11.7 se desprende que lo 
que el precepto regula es la realización de actividades 
innovadoras y experimentales en materia de formación 
profesional, tanto en el ámbito educativo como en el la-
boral, y no sólo dirigidas a estudiantes y trabajadores 
ocupados y desempleados, sino también a empresarios y 
formadores, que se habrán de desarrollar a través de una 
red de centros de referencia nacional especializados en 
razón de los distintos sectores productivos, que se im-
plantarán en las distintas Comunidades Autónomas. La 
primera conclusión que se ha de extraer del precepto es 
que las actividades innovadoras y experimentales a las 
que se refiere son las que lleve a cabo el Estado que, ob-

viamente, habrá de celebrar convenios de colaboración 
con las Comunidades Autónomas para desarrollar esas 
actividades en los centros de titularidad de las mismas, 
dentro del ámbito de las respectivas competencias, según 
reza el párrafo segundo.

Pues bien, en lo que se refiere al ámbito educativo, ya di-
jimos en la STC 38/1992, de 23 de marzo, FJ 7, al resol-
ver el conflicto planteado en relación con el Real Decreto 
942/1986, de 9 de mayo (por el que se establecen normas 
generales para la realización de experimentaciones edu-
cativas en centros docentes), que el Estado puede llevar 
a cabo experimentaciones educativas en todo el territorio 
nacional sobre materias de su competencia, esto es, las 
que le atribuye el art. 149.1.30 CE, que en aquella norma 
se concretaban en los aspectos referidos a la ordenación 
general del sistema educativo, la fijación de las enseñan-
zas mínimas o la afección a las condiciones exigibles pa-
ra obtención de títulos académicos y profesionales. Del 
mismo modo, reconocimos en dicha Sentencia que las 
Comunidades Autónomas pueden realizar libremente 
experimentaciones educativas, pero que, en cuanto és-
tas afecten a las competencias estatales reseñadas, resul-
ta conforme con el orden constitucional de competencias 
no sólo que el Estado establezca la correspondiente regu-
lación normativa, sino también que se imponga su pre-
via autorización, a los efectos de la homologación de los 
estudios y títulos correspondientes (STC 38/1992, FFJJ 
4 y 5).

Por consiguiente, las previsiones del art. 11.7 no impiden 
el ejercicio de sus competencias en materia educativa por 
parte de las Comunidades Autónomas, que podrán llevar 
a cabo las actuaciones de innovación y experimentación 
que tengan por conveniente dentro de los límites de su 
competencia, sin que el desarrollo de las mismas deban 
realizarlo necesariamente en los centros de referencia na-
cional [STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 24 a)], por lo 
que en ellos se desarrollarán las innovaciones y experi-
mentaciones realizadas por el Estado, que han de quedar 
acotadas dentro del ámbito de competencias que marca el 
art. 149.1.30 CE.

En la esfera laboral, es preciso recordar que corresponde 
al Estado toda la legislación en la materia, mientras que 
la Generalitat ha asumido la competencia ejecutiva en 
materia de trabajo y relaciones laborales, incluyendo las 
políticas activas de ocupación, tanto de los desempleados 
como de los trabajadores en activo, así como la gestión 
de las subvenciones correspondientes, y las cualificacio-
nes profesionales en Cataluña [art. 170.1 b) y c) EAC], 
por lo que se plantea la duda de si el Estado se puede 
reservar en esta materia el desarrollo de una función tí-
picamente ejecutiva, como es la realización de activida-
des de carácter innovador y experimental. Precisamente 
el dato de que la competencia normativa del Estado en 
esta materia sea completa, sin que quede ningún espa-
cio de regulación externa a las Comunidades Autónomas, 
que sólo disponen de una competencia de ejecución, que-
dando por ello garantizada en tan alto grado la unidad 
de acción, determina que deba apreciarse de forma mu-
cho más restrictiva la excepcionalidad justificadora de la 
permanencia en el acervo estatal de facultades ejecuti-
vas, que este Tribunal admite sólo para supuestos tasados 
(STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11).
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En efecto, hemos señalado que “las actuaciones ejecuti-
vas autonómicas, por el hecho de que generen consecuen-
cias más allá del territorio de las Comunidades Autóno-
mas que hubieren de adoptarlas, por estar así previsto en 
sus Estatutos de Autonomía, no revierten al Estado co-
mo consecuencia de tal efecto supraterritorial, pues a es-
te traslado de la titularidad, ciertamente excepcional, tan 
sólo puede llegarse, como se apuntó en la STC 329/1993 
(FJ 4), cuando, además del alcance territorial superior al 
de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la 
competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza 
no sea susceptible de fraccionamiento y aun en este caso, 
dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante meca-
nismos de cooperación y coordinación, sino que requiera 
un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su 
atribución a un solo titular, que forzosamente deba ser 
el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con 
capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias 
Comunidades Autónomas (STC 243/1994, FJ 6)” (SSTC 
175/1999, de 30 de septiembre, FJ 6; 223/2000, de 21 de 
septiembre, FJ 11; y 1/2011, de 14 de febrero, FJ 6).

Los recurrentes niegan que el Estado pueda llevar a cabo 
esas actividades típicamente ejecutivas, aduciendo que a 
la Generalitat le fueron transferidas las funciones en ma-
teria de gestión de la formación profesional ocupacional 
por el Real Decreto 1577/1991, de 18 de octubre, y los cen-
tros nacionales de formación profesional que, sitos en su 
territorio, aún eran de titularidad del Estado en virtud del 
Real Decreto 1050/1997, de 27 de junio, transferencias 
que resultarían afectadas por el precepto aquí discutido.

En la STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 14, referida, preci-
samente, a un recurso de inconstitucionalidad y un con-
flicto de competencias en materia de formación profesio-
nal ocupacional, recordamos nuestra doctrina acerca del 
alcance de las competencias asumidas por las Comuni-
dades Autónomas en virtud de los traspasos de servicios 
operados por las comisiones mixtas y plasmados pos-
teriormente en los correspondientes reales decretos de 
traspasos, señalando que “la transferencia de servicios ha 
de hacerse necesariamente a través de los acuerdos de 
las Comisiones Mixtas, puesto que tal es el procedimien-
to previsto en los Estatutos de Autonomía en aplicación 
de lo dispuesto en el art. 147.2 d) de la Constitución, que 
requiere que los Estatutos contengan ‘las bases para el 
traspaso de los servicios correspondientes a las mismas’. 
Tales acuerdos se plasman en los correspondientes De-
cretos y, en consecuencia, no puede alterarse su conte-
nido mediante una intervención unilateral del legislador 
estatal. Hay, por así decirlo, una reserva procedimental 
para el traspaso de servicios que no puede ser descono-
cida (STC 86/1989, de 11 de mayo, FJ 10, con cita de la 
STC 76/1983, de 5 de agosto).”

En el supuesto que nos ocupa, es cierto que la referida 
competencia ejecutiva fue traspasada a la Generalitat 
mediante acuerdo de la comisión mixta de transferencias 
de 23 de septiembre de 1991, formalizado a través del 
citado Real Decreto 1577/1991 (ampliada y modificada 
por posterior acuerdo de la comisión mixta de 17 de di-
ciembre de 1992 y Real Decreto 47/1993, de 15 de ene-
ro). En el epígrafe b) del anexo del primer real decreto 
(“funciones y servicios de la Administración del Estado 
que asume la Generalidad de Cataluña”), se traspasan a 

dicha Comunidad Autónoma, entre otras funciones, “[l]a 
organización y ejecución de proyectos experimentales o 
innovadores de Formación Profesional Ocupacional, aun 
no contemplados en el Plan Nacional de Formación e In-
serción Profesional, cuyos resultados puedan servir para 
la implantación en otros ámbitos territoriales o en la pro-
gramación nacional. A tal efecto, se seguirá lo estableci-
do en el Convenio de colaboración que se firme entre la 
Administración del Estado y la Generalidad de Catalu-
ña” (apartado 5). Parece evidente, pues, que la función 
ejecutiva que aquí se discute corresponde a la Comu-
nidad Autónoma y no al Estado, máxime cuando en el 
epígrafe c) del anexo (“funciones que se reserva la Ad-
ministración del Estado”) no figura ninguna facultad de 
gestión en cuanto a la innovación y la experimentación 
en materia de formación profesional ocupacional, más 
allá de la gestión de dos centros nacionales de formación 
profesional sitos en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña, cuya titularidad, sin embargo, fue 
transferida posteriormente a la Generalitat por acuerdo 
de la comisión mixta de 3 de junio de 1997, plasmado en 
el Real Decreto 1050/1997, de 27 de junio, sobre traspa-
so a la Generalitat de la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo 
y la formación.

Ahora bien, como señala el Abogado del Estado acer-
tadamente, el traspaso de la titularidad de tales centros 
fue acompañada de la previsión de que “continuarán eje-
cutando, a través de la financiación correspondiente por 
parte del INEM, las funciones que tienen atribuidos los 
mismos por el artículo 17 y siguientes del Real Decreto 
631/1993, de 3 de mayo, regulador del Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional. A este efecto, la Co-
misión de Coordinación y Seguimiento que se crea en 
el apartado C). 5, de este Acuerdo, articulará los meca-
nismos precisos para garantizar una adecuada colabora-
ción entre las dos Administraciones”. Y el referido art. 
17, entre otros cometidos de los centros nacionales de 
formación profesional ocupacional, incluye la elabora-
ción, seguimiento y evaluación de los medios didácticos, 
el desarrollo de los planes anuales de formación y per-
feccionamiento de los profesores y expertos docentes, y, 
especialmente, el desarrollo de los estudios y propuestas 
técnicas necesarias para determinar las enseñanzas mí-
nimas e itinerarios formativos.

Por consiguiente, existen actividades de las referidas en 
el precepto aquí discutido que podrán desarrollarse a ins-
tancia de la Administración del Estado exclusivamente 
en los dos centros nacionales cuya titularidad se transfi-
rió a la Generalitat, y para el desarrollo exclusivo de las 
funciones contempladas en el citado art. 17 del Real De-
creto 631/1993. Cierto es que este último Real Decreto 
ha sido derogado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo (que ha sido objeto de los con-
flictos positivos de competencia núms. 6735-2007, 6767-
2007, 6869-2007, 6870-2007 y 6876-2007), pero, a los 
efectos que aquí nos interesan, basta con constatar que 
hay una base competencial para el desarrollo por parte 
del Estado de las actuaciones a que se refiere el art. 11.7 
de la Ley Orgánica 5/2002, siempre y cuando se atenga 
a los límites marcados por los reales decretos de transfe-
rencias, y mediando el correspondiente convenio de cola-
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boración con las Comunidades Autónomas en cuyos cen-
tros vayan a desarrollarse.

12. Por último, las representaciones del Gobierno de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña cuestionan  
la constitucionalidad de la disposición final primera, 
apartado 2, párrafos primero y segundo, en cuanto que 
ampara el desarrollo exclusivo por parte del Estado de 
los arts. 4.1 b) y c), 5.1, 6.3 y 4, 7, 8.4, 9 y 11.6, y la dis-
posición adicional tercera, en el ámbito del sistema edu-
cativo, con apoyo en el art. 149.1.1 y 30 CE, produciendo 
un vaciamiento de las competencias autonómicas, al ex-
cluir toda posible regulación normativa de la Generalitat 
en ejercicio de sus competencias.

El Abogado del Estado entiende que los recursos reali-
zan una interpretación restrictiva de los títulos compe-
tenciales invocados en la ley, resaltando los dos niveles 
distintos de competencias estatales que establece el art. 
149.1.30 CE, que resultan reforzadas por el título com-
plementario del art. 149.1.1 CE, ya que, a su juicio, la in-
tegración de las distintas ofertas formativas y la instru-
mentación del reconocimiento y la acreditación de las 
cualificaciones profesionales a nivel nacional constituyen 
condiciones básicas para la igualdad en el efectivo ejer-
cicio del derecho a la educación. Añade que la lectura de 
cada precepto de la ley será distinta según la habilitación 
competencial del Estado bajo la que se incluya, refirién-
dose a la íntegra competencia del Estado en materia de 
títulos académicos y profesionales. Esta competencia es 
la que aduce también el Letrado del Senado, que subraya 
que no se trata de una competencia compartida, por lo 
que da adecuada cobertura a los distintos preceptos que 
se enuncian en la disposición final primera, apartado 2.

El tenor de los párrafos del apartado 2 de la disposición 
final primera que aquí se discuten es el siguiente:

“Al amparo de lo establecido en el art. 149.1.1 y 30 de la 
Constitución, en lo que se refiere a la regulación de la for-
mación profesional en el ámbito del Sistema Educativo, 
es competencia exclusiva del Estado el desarrollo de los 
siguientes preceptos:

El apartado 1 del art. 1, los arts. 2 a 5, los apartados 3 y 
4 del art. 6, los arts. 7 a 9, el apartado 1 del art. 10 y el 
apartado 6 del art. 11.

La disposición adicional tercera.”

Resulta evidente, y en eso están de acuerdo las partes, 
que el título en el que se apoya la reserva exclusiva al Es-
tado del desarrollo de los preceptos indicados es el del 
primer inciso del art. 149.1.30 CE, referido a la regula-
ción de las condiciones de obtención, expedición y ho-
mologación de títulos académicos y profesionales, en la 
medida en que, a continuación, la propia disposición fi-
nal, en el mismo apartado 2, en los párrafos siguientes 
especifica qué otros preceptos de la ley orgánica tienen 
la condición de normas básicas dictadas al amparo del 
art. 149.1.1 y 30 CE. Pues bien, para dar respuesta a la 
impugnación planteada, habrá que examinar el contenido 
de cada uno de los distintos preceptos que, a juicio de los 
recurrentes, no se corresponden con la reserva exclusiva 
de su desarrollo a favor del Estado establecida por la dis-
posición final primera.2, teniendo en cuenta las alegacio-
nes realizadas específicamente por las partes en relación 

con cada uno de ellos, para determinar, en cada caso, si 
dicha reserva se corresponde o no con el orden constitu-
cional de competencias.

A tal efecto, a modo de resumen, recordar, en primer lu-
gar, como ya hemos argumentado anteriormente in ex-
tenso, el título del primer inciso del art. 149.1.30 CE com-
prende el establecimiento de los títulos correspondientes 
a cada nivel y ciclo educativo, con valor habilitante tanto 
académicamente como para el ejercicio de las profesio-
nes tituladas, así como la competencia para expedir los 
títulos correspondientes y homologar aquéllos que el Es-
tado no haya expedido. Y, en cuanto la competencia esta-
tal sobre este aspecto es plena, también hemos advertido 
que debe ser objeto de interpretación estricta, ciñendo su 
campo de aplicación sólo a lo tenga una relación directa 
con la obtención, expedición y homologación de títulos. 
En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que el título 
del art. 149.1.1 CE habilita al Estado para establecer las 
condiciones básicas que tienden a garantizar la igualdad 
en el ejercicio de los derechos constitucionales, fijando 
su contenido primario referido a las posiciones jurídicas 
fundamentales, pero no para establecer una normación 
completa y acabada del derecho de que se trate. (STC 
188/2001, de 20 de septiembre, FJ 12).

a) El primer precepto en relación con el cual se concreta 
la impugnación de aquella disposición es el art. 4.1, pá-
rrafos b) y c). El art. 4 de la Ley Orgánica 5/2002 se de-
dica, como ya hemos dicho, a la regulación de los instru-
mentos y acciones que forman parte del sistema nacional 
de cualificaciones y formación profesional. En concreto, 
en los dos párrafos objeto de discusión por el Parlamento 
de Cataluña, se incluyen un procedimiento de reconoci-
miento, evaluación, acreditación y registro de las cualifi-
caciones profesionales [párrafo b)], así como la informa-
ción y orientación en materia de formación profesional y 
empleo [párrafo c)]. El Abogado del Estado y el Letrado 
del Senado sostienen que el contenido del art. 4 es de por 
sí suficiente para fundamentar la constitucionalidad de la 
exclusiva reserva al Estado de su desarrollo. Sin embar-
go, basta con remitirse a las consideraciones efectuadas 
en relación con el art. 8.4 para concluir que el contenido 
del primero de dichos párrafos no puede quedar inclui-
do en la competencia del inciso primero del art. 149.1.30 
CE, por lo que la reserva de su desarrollo exclusivo al 
Estado al amparo de ese título vulnera el orden constitu-
cional y estatutario de distribución de competencias. Y lo 
mismo cabe decir en cuanto al párrafo c), cuyo contenido 
no presenta relación alguna con las condiciones de obten-
ción, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales.

b) El art. 5.1, en relación con la disposición final prime-
ra, apartado 2, párrafo primero, reserva a la Administra-
ción General de Estado el desarrollo de todo lo relativo 
al sistema nacional de cualificaciones profesionales. Es 
decir, prima facie, se reserva al Estado la regulación ín-
tegra de todo cuanto se refiere a las cualificaciones pro-
fesionales, de modo que a las Comunidades Autónomas 
sólo les quedarían funciones de ejecución en relación con 
las mismas. Esta conclusión supone una contradictio in 
terminis con el contenido del propio art. 5.1, que deja a 
salvo expresamente las competencias de las Comunida-
des Autónomas.
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No sirve como argumento para justificar que el Estado 
asuma la íntegra regulación del sistema nacional de cua-
lificaciones y formación profesional la finalidad presente 
en la norma de adecuar el sistema de formación profe-
sional a los criterios y estrategias de la Unión Europea. 
En efecto, como hemos señalado, “el hecho de que una 
competencia suponga ejecución del Derecho comunita-
rio no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que 
corresponda su ejercicio, porque ni la Constitución ni 
los Estatutos de Autonomía prevén una competencia es-
pecífica para la ejecución del Derecho comunitario. Así 
pues, la determinación de a qué ente público correspon-
de la ejecución del Derecho comunitario, bien en el pla-
no normativo, bien en el puramente aplicativo, se ha de 
dilucidar caso por caso teniendo en cuenta los criterios 
constitucionales y estatutarios de reparto de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las 
materias afectadas (STC 236/1991, de 12 de diciembre, 
FJ 9)” (STC 33/2005, de 17 de febrero, FJ 3). Y es que, 
como ha reiterado este Tribunal, “el desarrollo normati-
vo del Derecho de la Unión Europea en el ordenamiento 
interno debe realizarse desde el pleno respeto de la es-
tructura territorial del Estado ... La traslación al ordena-
miento interno de este Derecho supranacional no afecta 
a los criterios constitucionales de reparto competencial, 
que no resultan alterados ni por el ingreso de España en 
la Comunidad Europea ni por la promulgación de nor-
mas comunitarias” (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 9).

Por consiguiente, debe ser el orden constitucional inter-
no de distribución de competencias el que determine si el 
Estado podría asumir toda esa regulación o si ha de ser 
una labor compartida con las Comunidades Autónomas. 
En este punto, como ya se ha señalado al examinar la re-
serva para el desarrollo del art. 4, hemos de advertir que 
la competencia relativa a la regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos pro-
fesionales no habilita por sí sola una regulación completa 
de todos los aspectos relacionados con las cualificaciones 
profesionales.

Así, en lo tocante a las competencias estatales ex art. 
149.1.30 CE, ha señalado este Tribunal que el siste-
ma educativo del país debe estar homologado (art. 27.8 
CE) en todo el territorio del Estado, por lo cual, y por 
la igualdad de derechos que el art. 139 CE reconoce a 
todos los españoles, es lógica la competencia estatal del 
art. 149.1.30 CE para el establecimiento de las normas 
básicas de desarrollo del art. 27 CE, y, asimismo, que 
por su propia naturaleza, corresponda al Estado la or-
denación general del sistema educativo (STC 5/1981, de 
13 de febrero, FJ 28). También hemos reconocido que la 
competencia del Estado para dictar normas básicas para 
el desarrollo del art. 27 CE se extiende a la programa-
ción general de la enseñanza a que se refiere el art. 27.5 
CE (STC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 11), y que es de 
competencia estatal el establecimiento de las enseñanzas 
mínimas, que lleva aparejada la concreción de su con-
tenido, que comprende la fijación de objetivos por blo-
ques temáticos en relación con cada disciplina o materia, 
y la fijación de los horarios mínimos que se consideren 
necesarios para su enseñanza efectiva y completa (STC 
88/1983, de 27 de octubre, FJ 3).

Pues bien, todo ese conjunto de competencias estatales, 
que son los medios arbitrados por la Constitución para 
obtener un imprescindible nivel de homogeneidad en la 
formación de los escolares, con unas garantías mínimas 
de calidad de la enseñanza que sean iguales para todos los 
españoles [STC 5/1981, FJ 27 b)], así como con la igual-
dad de los títulos correspondientes a cada nivel educativo 
o ciclo, y a cada especialidad, que han de tener el mismo 
valor en toda España (STC 42/1981, de 22 de diciembre, 
FJ 4), constituyen unas exigencias que son compatibles 
con la competencia plena de las Comunidades Autóno-
mas en los planos legislativo y ejecutivo en los términos 
enunciados en los respectivos Estatutos de Autonomía 
(STC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 4), y deben ejercerse 
“de forma suficientemente amplia y flexible como para 
permitir que las Comunidades Autónomas con competen-
cias normativas en la materia puedan adoptar sus propias 
alternativas políticas en función de sus circunstancias es-
pecíficas” (STC 131/1996, de 11 de julio, FJ 3).

En suma, es innegable la amplitud de las competencias 
del Estado en materia educativa, pero también lo es que 
su ejercicio debe dejar siempre un margen para que las 
Comunidades Autónomas puedan desarrollar las facul-
tades que les reconocen sus Estatutos. Y, en este caso, la 
reserva exclusiva a favor del Estado por parte de la dis-
posición final primera.2 del desarrollo del art. 5.1, asu-
miendo la íntegra regulación del sistema nacional de cua-
lificaciones y formación profesional, deja en una fórmula 
meramente retórica y vacía de contenido la salvaguarda 
de las competencias autonómicas que el mismo art. 5.1 
incluye. Por tanto, al reservar al Estado la totalidad del 
desarrollo normativo, no deja margen de actuación a las 
Comunidades Autónomas, por lo que ha de entenderse 
que la disposición final en examen incurre en inconstitu-
cionalidad, en relación con el art. 5.1.

c) En cuanto al art. 6, la representación del Parlamento 
de Cataluña sostiene que los apartados 3 y 4 se refieren 
a aspectos cuyo desarrollo no debe reservarse exclusiva-
mente al Estado, sino que sus previsiones habrían de con-
siderarse de naturaleza básica, de modo que su desarrollo 
y posterior ejecución deberían corresponder a las Comu-
nidades Autónomas. Frente a ello, el Abogado del Esta-
do defiende la reserva exclusiva al Estado de su desarro-
llo, para garantizar un marco normativo unitario en todo 
el territorio nacional en cuanto a los procedimientos de 
colaboración y consulta con los diferentes sectores pro-
ductivos y con los interlocutores sociales. Por su parte, el 
Letrado del Senado sostiene que ese desarrollo compete 
en exclusiva al Estado ex art. 149.1.7 CE, por su directa 
relación con la legislación laboral, argumento éste que 
no resulta asumible, porque nos encontramos en el ám-
bito de la formación profesional inicial o reglada, perte-
neciente al sistema educativo, de suerte que la reserva al 
Estado de ese desarrollo de manera exclusiva sólo podría 
fundamentarse, en su caso, en el título del art. 149.1.30 
CE, primer inciso.

El apartado 3 del art. 6 se refiere al establecimiento de 
procedimientos de colaboración y consulta con los dife-
rentes sectores productivos y con los interlocutores socia-
les para identificar y actualizar las necesidades de cuali-
ficación, así como para su definición y la de la formación 
requerida, y el apartado 4 dispone que la formación ha 
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de favorecer la realización de prácticas profesionales de 
los alumnos en empresas y otras entidades, prácticas que 
no tendrán carácter laboral. A la vista del contenido de 
ambos apartados, no se puede aceptar la atribución al Es-
tado de su desarrollo en exclusiva con fundamento en la 
competencia relativa a los títulos académicos y profesio-
nales, puesto que ambos aspectos no tienen una relación 
directa con las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos, sin que la garantía a la que se 
refiere el Abogado del Estado exija una regulación única 
y completa adoptada por el Estado, bastando a tal efecto, 
como señala la Letrada del Parlamento de Cataluña, con 
que se dotara a las previsiones reseñadas del carácter de 
norma básica. Por otra parte, aunque cupiera la posibili-
dad de plantearse alguna duda en relación con el aparta-
do 4, por la conexión que pudiera tener con el contenido 
de la formación, lo cierto es que la propia normativa es-
tatal desmiente la necesidad de que deba ser objeto de  
desarrollo exclusivo por el Estado, ya que el art. 42.2  
de la Ley Orgánica de educación se limita a señalar que  
“[e]l currículo de las enseñanzas de formación profesio-
nal incluirá una fase de formación práctica en los centros 
de trabajo”, correspondiendo su regulación a las Admi-
nistraciones educativas y no de manera exclusiva al Go-
bierno. En consecuencia, también en relación con el art. 
6.3 y 4 incurre la disposición final primera, apartado 2, 
párrafo primero, en infracción del orden constitucional y 
estatutario de distribución de competencias.

d) Sobre la conexión de la disposición final en examen 
con el art. 7 no efectúa el recurso del Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña (único de los dos recurrentes que 
incluye este precepto en su impugnación) labor alguna de 
crítica, incumpliendo la carga de ofrecer los argumentos 
en los que sustente su pretensión de declaración de in-
constitucionalidad de la citada disposición. La demanda 
se limita a remitirse a las consideraciones efectuadas en 
relación con cada uno de los preceptos, y, según ya se 
advirtió al examinar la impugnación del art. 7, también 
había una remisión en los argumentos a los que funda-
mentaron la del art. 5.1. Resulta significativo, por otro 
lado, que no se haya discutido la reserva al Estado del ex-
clusivo desarrollo del art. 4.1 a), referido al catálogo na-
cional de cualificaciones profesionales, y sí la relativa al 
art. 7, dedicado específicamente a regular dicho catálogo, 
que es un trasunto del anterior. En cualquier caso, como 
ya hemos expuesto en el análisis de este último precepto, 
el catálogo nacional de cualificaciones profesionales es 
un elemento clave del sistema nacional, en el que se re-
cogen, esencialmente, las cualificaciones profesionales y 
la formación asociada a las mismas, o, lo que es lo mis-
mo, los títulos de formación profesional en el terreno del 
sistema educativo, por lo que ha de entenderse que este 
precepto responde a la competencia estatal del primer in-
ciso del art. 149.1.30 CE, quedando por ello justificada 
la reserva al Estado de la competencia exclusiva para su 
desarrollo, todo ello sin perjuicio de la competencia que 
el art. 10.2 de la propia Ley Orgánica 5/2002 reconoce a 
las Administraciones educativas (entre ellas, las Comu-
nidades Autónomas), en el ámbito de sus competencias, 
para ampliar los contenidos de los títulos de formación 
profesional.

e) Los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 
10 de esta resolución, al examinar la impugnación del 

art. 8.4 en relación con la extensión de las competencias 
del Estado sobre la evaluación, que nos conducen a afir-
mar que tales competencias no abarcan todo lo relativo a 
dicho aspecto, determinan que no pueda admitirse la re-
serva que para su desarrollo exclusivo se efectúa a favor 
del Estado en la disposición adicional primera.2, por lo 
que ésta debe ser declarada inconstitucional.

f) En relación con el art. 9, señala la Letrada del Parla-
mento de Cataluña que, atendiendo a su contenido, no 
es conforme con el orden constitucional y estatutario de 
competencias que se cierre el paso a su desarrollo nor-
mativo por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio 
de las definiciones iniciales que deba fijar el legislador 
estatal. Defienden la competencia estatal exclusiva con 
apoyo en el art. 149.1.1 y 30 CE tanto el Abogado del Es-
tado como el Letrado del Senado, afirmando el primero 
de ellos que la reserva al Estado resulta razonable, pues 
al recoger lo que ha de entenderse por formación profe-
sional, debe corresponder al Estado la regulación de su 
desarrollo, enmarcado en la habilitación relativa a títulos 
académicos y profesionales.

El art. 9 es uno de los preceptos demostrativos de la com-
plejidad, desde el punto de vista competencial, que pre-
senta la regulación contenida en la Ley Orgánica 5/2002 
cuando acomete la empresa de establecer un sistema in-
tegral de formación profesional, ya que, tras definir ésta 
de modo genérico, refuerza esa definición de manera des-
criptiva, indicando que incluye las enseñanzas propias de 
la formación profesional inicial, las acciones de inserción 
y reinserción de los trabajadores, así como las orientadas 
a la formación continua en las empresas. En el presente 
contexto, nos interesa exclusivamente la formación pro-
fesional inicial o reglada, que se desarrolla en el ámbito 
del sistema educativo y que conduce a la obtención de 
un título, dato este último que no autoriza, sin más, a in-
cardinar toda la materia en la competencia estatal sobre 
condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos profesionales.

Y es que, como venimos diciendo, la educación presen-
ta diversos aspectos en cuya regulación deben participar 
necesariamente los niveles de gobierno estatal y autonó-
mico (STC 134/1997, de 17 de julio, FJ 4), en cuanto se 
trata de una materia compartida entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas (STC 6/1982, de 22 de febrero, 
FJ 3). Por esa razón, el Estado no se puede reservar, bajo 
la invocación de los títulos del art. 149.1.1 y 30 CE (este 
último en su primer inciso) toda la función normativa en 
relación con la formación profesional definida en el art. 
9 de la Ley Orgánica 5/2002, en su modalidad inicial, 
que sería tanto como reservarse la íntegra regulación de 
la formación profesional reglada. El Estado podrá re-
servarse el establecimiento de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de los españoles en el ejer-
cicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
constitucio nales, que no le permite, sin embargo, esta-
blecer una regulación completa de la materia. También 
podrá reservarse la específica regulación que concierne 
a las condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de títulos académicos y profesionales y, finalmente, 
el establecimiento de la legislación básica de desarrollo 
del derecho a la educación consagrado en el art. 27 CE. 
Pero lo que no puede es acaparar todo el desarrollo de 
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una materia al socaire de un título competencial específi-
co, cercenando las posibilidades de intervención norma-
tiva de las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus 
legítimas competencias.

Por consiguiente, también en cuanto al art. 9 hemos de 
concluir que la disposición final primera.2 de la ley in-
curre en vicio de inconstitucionalidad por desatención 
al orden constitucional y estatutario de distribución de 
competencias, al reservar al Estado el desarrollo exclusi-
vo de aquel precepto.

g) Respecto a la reserva para el desarrollo del art. 11.6, se 
pone de relieve en el recurso del Parlamento de Catalu-
ña la contradicción existente entre el contenido de dicho 
precepto, que reconoce competencia a las Comunidades 
Autónomas, en su respectivo ámbito competencial, para 
adaptar reglamentariamente la composición y funciones 
de los centros integrados de formación profesional a sus 
características específicas, y la reserva en exclusiva al 
Estado de su desarrollo. El Letrado del Senado reconoce 
que, por su propio tenor, el precepto difícilmente puede 
ser desarrollado sólo por el Estado, ya que reconoce ex-
presamente las competencias autonómicas. El Abogado 
del Estado defiende la reserva alegando que se limita a 
salvar el carácter básico del desarrollo normativo que el 
Estado pueda hacer sobre la composición y las funcio-
nes de los centros integrados de formación profesional, 
al objeto de garantizar la uniformidad de tales aspectos 
a nivel nacional.

Tiene razón en su planteamiento la Letrada del Parla-
mento de Cataluña, pues la reserva al Estado del exclu-
sivo desarrollo del art. 11.6 es contradictoria con el tenor 
de este precepto, según el cual, “[r]eglamentariamente, 
el Gobierno y los Consejos de Gobierno de las Comuni-
dades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, adaptarán la composición y funciones de los 
Centros Integrados de Formación Profesional a sus carac-
terísticas específicas”. Resulta anómalo que un precepto 
dentro de la ley reconozca una competencia autonómica 
(competencia que se extiende a la creación, autorización, 
homologación y gestión de los centros) y que, posterior-
mente, al regular el desarrollo de la ley, una disposición 
final la niegue como consecuencia de la reserva exclusiva 
de su desarrollo al Estado, pero es indudablemente ésta 
la consecuencia a la que nos conduce la regla controver-
tida, sin que quepa encontrar otra explicación que resulte 
plausible desde el punto de vista constitucional. Así, no 
puede aceptarse el argumento articulado por el Abogado 
del Estado en defensa de esa reserva, porque la función 
que le asigna ya la cumple el apartado 1 del mismo art. 
11 (que sí tiene la consideración de norma básica de desa-
rrollo del art. 27 CE), al atribuir al Gobierno el estable-
cimiento de los requisitos básicos que deberán reunir los 
centros (en general, incluidos, por tanto, los centros in-
tegrados) que impartan ofertas de formación profesional 
conducentes a la obtención de títulos de formación pro-
fesional y certificados de profesionalidad. Tampoco cabe 
entender que lo que se reserva al Estado es el exclusivo 
desarrollo de aquella parte del art. 11.6 que se refiere a 
los centros integrados de formación profesional que per-
tenezcan al ámbito de competencias estatal, puesto que 
ésta es una materia que no tiene cabida directamente en 
la competencia estatal del art. 149.1.30 CE referida a los 

títulos académicos y profesionales. Por consiguiente, no 
podemos sino concluir que la reserva que efectúa la dis-
posición final primera, apartado 2, a favor del Estado in-
curre en vicio de inconstitucionalidad por cercenar las 
competencias autonómicas en la materia.

h) La disposición adicional tercera es el último precepto 
cuya reserva al desarrollo exclusivo del Estado por la dis-
posición final primera.2 se impugna por el Parlamento de 
Cataluña, arguyendo que no parece que el íntegro desa-
rrollo normativo de las áreas prioritarias sea un elemento 
esencial para alcanzar la finalidad a que responden los 
títulos estatales, por lo que sólo debería ser norma básica; 
posición de la que discrepa el Abogado del Estado, para 
quien la definición de las áreas prioritarias en las ofertas 
formativas ha de ser objeto de desarrollo necesariamente 
por el Estado, como elemento definidor esencial de di-
chas ofertas, con el consiguiente encaje en el primer inci-
so del art. 149.1.30 CE. Mantiene una postura intermedia 
el Letrado del Senado, afirmando que la disposición sólo 
se refiere a lo que sea competencia exclusiva del Estado.

Efectivamente, la disposición adicional tercera estable-
ce cuáles son las áreas prioritarias que habrán de incor-
porarse a las ofertas formativas financiadas con cargo a 
recursos públicos. Es decir, se refiere a áreas de conoci-
miento que, de manera prioritaria, han de incluirse en el 
contenido formativo de los títulos y los certificados de 
profesionalidad, ya que éstos son los que, según el art. 
10.1 de la propia Ley Orgánica 5/2002, constituyen las 
ofertas de formación profesional referidas al catálogo na-
cional de cualificaciones profesionales. Siendo ello así, 
cabe pensar que es lógico que el desarrollo de esta previ-
sión se reserve al Estado de manera exclusiva en virtud 
de su competencia para la regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos aca-
démicos y profesionales. Sin embargo, hemos de tener 
presente por un lado que, como ya hemos expuesto ante-
riormente, al Estado no le corresponde fijar íntegramente 
el contenido de las enseñanzas propias de la formación 
profesional, sino sólo los aspectos básicos del currículo 
que constituyen las enseñanzas mínimas, y, por otro, que 
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus com-
petencias, pueden ampliar los contenidos de los títulos de 
formación profesional, como la propia ley reconoce en su 
art. 10.2, y, en último término, que son las que han de in-
cluir esos títulos en las correspondientes ofertas formati-
vas que programen y desarrollen. Por esta razón, el claro 
mandato de la disposición adicional tercera está dirigido, 
ciertamente, al Estado, para que lo tenga en considera-
ción a la hora de establecer, en ejercicio de su competen-
cia ex art. 149.1.30, los diferentes títulos y certificados de 
profesionalidad y los aspectos básicos de su contenido, 
pero también lo está a las Comunidades Autónomas, pa-
ra que se ajusten a esas premisas cuando establezcan el 
currículo de las enseñanzas, complementando los conte-
nidos básicos de las enseñanzas mínimas, y programen y 
desarrollen las concretas acciones formativas en ejerci-
cio de las competencias que les atribuyen los respectivos 
Estatutos de Autonomía en materia de educación. Así lo 
demuestra el hecho de que la norma extienda la regla a 
todas “las ofertas formativas financiadas con cargo a re-
cursos públicos”, incluidas, por consiguiente, las finan-
ciadas por las Comunidades Autónomas.
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En atención a lo expuesto, debemos concluir que la dis-
posición final primera, apartado 2, violenta el orden 
constitucional y estatutario de distribución de competen-
cias, cuando reserva al Estado el desarrollo exclusivo de 
la disposición adicional tercera.

13. Finalmente, hemos de precisar que la declaración 
de inconstitucionalidad de la disposición final primera, 
apartado 2, párrafos primero y segundo, de la ley recu-
rrida lo es por reservar en exclusiva al Estado la totalidad 
del desarrollo normativo de los preceptos analizados en 
el anterior fundamento jurídico, toda vez que al Estado 
sólo le corresponden aquellas actuaciones para las que 
esté constitucionalmente habilitado.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionali-
dad acumulados núm. 4937-2002, promovido por el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña, y 5305-2002, in-
terpuesto por el Parlamento de Cataluña, y, en su virtud:

1º Declarar que es inconstitucional y nula la disposición 
final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, 
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualifi-
caciones y de la formación profesional, en cuanto reserva 
al Estado el desarrollo exclusivo de los arts. 4.1 b) y c); 
5.1; 6.3 y 4; 8.4; 9; y 11.6; y de la disposición adicional 
tercera.

2º Desestimar los recursos en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil doce.

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Substitució de membres
Reg. 70637 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.06.2012

Alta: Josep Vendrell Gardeñes

Baixa: Dolors Camats i Luis

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a elegir sis membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 284-00008/09

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la presa de possessió del càrrec de sis 
membres del Plenari del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts

Al Palau del Parlament, el 20 de juny de 2012, a les dot-
ze del migdia i set minuts, davant la presidenta del Par-
lament, Núria de Gispert i Català, que presideix l’acte, i 
en presència de membres de la Mesa del Parlament, de 
la secretària general, del conseller i el secretari general 
del Departament de Cultura, de portaveus i diputats dels 
grups parlamentaris, de la vicepresidenta primera i del 
director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
han pres possessió del càrrec de membres del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts David Albet i 
Sunyer, Carles Duarte i Montserrat, Mercè Gisbert i Cer-
vera, Isona Passola Vidal, Valentí Puig i Mas i Gemma 
Sendra i Planas.

La secretària general ha llegit la Resolució 641/IX del 
Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen sis 
membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts.

La presidenta del Parlament ha lliurat als interessats les 
credencials del nomenament. Carles Duarte i Montser-
rat, en representació dels membres elegits, i el conseller 
de Cultura han adreçat unes paraules als assistents i, fi-
nalment, la presidenta del Parlament ha clos l’acte amb 
unes paraules adreçades als nous membres per desit-
jar-los una tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a dos quarts d’una del migdia.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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	Tram. 250-01323/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la coordinació del servei d’autobusos entre els municipis del Vallès Occidental
	Tram. 250-01324/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de passos de fauna a la carretera C-25 entre Manresa i les Oluges
	Tram. 250-01325/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució d’adhesió a la campanya «No amb el meu mòbil»
	Tram. 250-01326/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió en el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil d’un espai de reflexió sobre la responsabilitat de les empreses en l’explotació de recursos naturals a la República Democràtica del Congo per a l’extracció del coltan
	Tram. 250-01327/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de protecció de persones i béns de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
	Tram. 250-01328/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano
	Tram. 250-01329/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dinamització econòmica de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-01330/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Canyelles
	Tram. 250-01331/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de la normativa de transport escolar i sobre l’increment dels recursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
	Tram. 250-01332/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de personal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01333/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 250-01334/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control de l’exercici de la prostitució a les carreteres
	Tram. 250-01335/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prestació del servei ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els combois adequats
	Tram. 250-01336/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el cessament de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
	Tram. 250-01337/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva de competències en matèria de seguretat
	Tram. 250-01338/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
	Tram. 250-01339/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
	Tram. 250-01340/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les llars d’infants públiques
	Tram. 250-01341/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
	Tram. 250-01342/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del centre d’urgències d’atenció primària del CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts
	Tram. 250-01344/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de la dotació mensual del lot higiènic als interns del Centre Penitenciari Ponent, de Lleida
	Tram. 250-01345/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
	Tram. 250-01346/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de la variant est de Ripoll
	Tram. 250-01347/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos de Renfe de millorar els combois de la línia ferroviària entre Barcelona i Puigcerdà
	Tram. 250-01348/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de centres d’atenció primària als barris de Pardinyes i Mangraners, de Lleida
	Tram. 250-01349/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a Tàrrega
	Tram. 250-01350/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits tancats l’estiu del 2011 a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i sobre el restabliment de les urgències nocturnes i la dotació del servei d’ambulàncies a les comarques de Lleida
	Tram. 250-01351/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a garantir la seguretat viària a l’accés de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
	Tram. 250-01352/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització a la carretera C-15 de l’accés a l’autopista AP-7
	Tram. 250-01353/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la realització d’una campanya de seguretat viària amb relació al manteniment dels vehicles
	Tram. 250-01354/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adscripció dels albergs a la Direcció General de Turisme
	Tram. 250-01355/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi EuroRAP
	Tram. 250-01356/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la declaració de la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco
	Tram. 250-01357/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
	Tram. 250-01358/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els aparcaments per a transportistes a l’autopista AP-7
	Tram. 250-01359/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les instal·lacions noves de l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 250-01360/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei de pediatria d’urgències al Prat de Llobregat
	Tram. 250-01361/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació infantil i primària a Sidamon
	Tram. 250-01362/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura del centre de dia d’Horta de Sant Joan
	Tram. 250-01363/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’habilitació pressupostària de les places del centre de dia del barri de Mangraners, de Lleida, compromeses per conveni el 2011
	Tram. 250-01364/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el calendari per a la construcció de la seu dels departaments de la Generalitat al solar de l’antiga escola de magisteri de Lleida
	Tram. 250-01365/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació infantil i primària a Almenar
	Tram. 250-01366/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les gestions perquè l’oficina de turisme del recinte de Fira de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat ofereixi també informació sobre el municipi i el Baix Llobregat
	Tram. 250-01367/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reedició del Pla comarcal de muntanya del Berguedà per al període 2013-2016
	Tram. 250-01368/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan
	Tram. 250-01369/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra
	Tram. 250-01370/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infraestructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia i regionals
	Tram. 250-01371/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infraestructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel Baix Llobregat
	Tram. 250-01372/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprofitament i la dinamització del port de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01373/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la devolució del Cap de Medusa al Museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01374/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la integració del personal de les oficines a l’exterior de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana en infraestructures estatals
	Tram. 250-01375/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la circulació de vehicles agrícoles pels vorals de les autovies i els eixos que no disposen de cap via paral·lela de servei
	Tram. 250-01376/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització de l’accés a l’ermita de Santa Creu de Creixà a les carreteres B-224 i BV-2241
	Tram. 250-01377/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització de l’accés al nucli de Can Canals, de Piera, a les carreteres B-224 i BV-2241
	Tram. 250-01378/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’homologació de la titulació d’enginyeria tècnica al grau d’enginyeria corresponent
	Tram. 250-01379/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-55 al pas per Manresa
	Tram. 250-01380/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’acord signat amb l’Ajuntament de Castelldefels perquè els veïns d’aquest municipi puguin seguir accedint i gaudint de descomptes al Canal Olímpic de Catalunya
	Tram. 250-01381/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de comercialització en el sector de la gran distribució alimentària
	Tram. 250-01382/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig a l’Avantprojecte de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies del Govern d’Aragó i sobre el garantiment del futur de la llengua catalana a la Franja de Ponent
	Tram. 250-01383/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació per al curs 2012-2013 del nombre de mestres del curs 2010-2011 a l’Escola Montmany, de Figaró-Montmany, i sobre el projecte d’ampliació del centre
	Tram. 250-01384/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reclamació de l’ingrés dels imports pendents de liquidar de l’impost sobre grans establiments comercials
	Tram. 250-01385/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la denominació de l’aragonès i el català a l’Aragó i sobre la definició d’acords amb el Govern d’Aragó en matèria de política lingüística
	Tram. 250-01386/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les directrius del Comitè Econòmic i Social Europeu relatives al foment dels objectius socials en la contractació pública
	Tram. 250-01387/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura de les instal·lacions dels musclaires del delta de l’Ebre al sector turístic
	Tram. 250-01388/09
	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 per al desenvolupament d’una banca pública catalana
	Tram. 270-00016/09
	Presentació


	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic sanitari i les empreses
	Tram. 252-00009/09
	Presentació



	3.10.90.	Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
		Propostes d’iniciativa popular
	Proposta de consulta popular per via de referèndum sobre la priorització de les polítiques de salut, educació i serveis socials i el garantiment d’aquests drets bàsics
	Tram. 370-00001/09
	Presentació: Comissió promotora

	Termini de sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Departament d’Ensenyament i les condicions als centres d’ensenyament
	Tram. 300-00185/09
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la immersió lingüística a les escoles
	Tram. 300-00186/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en matèria de política educativa
	Tram. 300-00187/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix
	Tram. 300-00188/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política pública de cooperació
	Tram. 300-00189/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 2012-2020
	Tram. 300-00190/09
	Presentació



	3.40.	Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02.	Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1085/2006 del Consell pel qual s’estableix un instrument d’ajuda preadhesió (PIA)
	Tram. 295-00200/09
	Text presentat

	Tramesa a la Comissió
	Termini de formulació d’observacions
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	Tram. 354-00190/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incendis forestals dels primers mesos del 2012 i les previsions per a la campanya d’estiu
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	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els enfrontaments entre bandes juvenils
	Tram. 354-00192/09
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	Tram. 354-00196/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el web «Col·laboració ciutadana contra la violència urbana»
	Tram. 354-00199/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’operatiu policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 354-00201/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació dels bombers voluntaris
	Tram. 354-00208/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior 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’Ebre abans de l’incendi de Rasquera, el Perelló 
	Tram. 354-00219/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la mort d’una persona a Maials (Segrià) perseguida pels sometents
	Tram. 354-00221/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la càrrega policial dels Mossos d’Esquadra a Lleida el 6 de juny de 2012
	Tram. 354-00227/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les detencions del 15 de juny de 2012 a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 354-00229/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb del conseller d’Interior sobre l’increment de dones mortes per violència masclista
	Tram. 354-00231/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de persones mortes en accidents de trànsit
	Tram. 354-00232/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el model actual del joc a Catalunya a propòsit del projecte Eurovegas
	Tram. 354-00234/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit de la delinqüència i els efectes en els accessos a Barcelona
	Tram. 354-00237/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit urbanístic i d’infraestructures i serveis
	Tram. 354-00238/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit dels serveis socials
	Tram. 354-00241/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i 
	Tram. 352-01233/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de cap
	Tram. 352-01234/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’oce
	Tram. 352-01235/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió
	Tram. 352-01236/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
	Tram. 352-01237/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocel
	Tram. 352-01238/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells
	Tram. 352-01239/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Santi Mañosa, en representació de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i p
	Tram. 352-01240/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cristina Sánchez, en representació de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provis
	Tram. 352-01241/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Toni Altayó, en representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de
	Tram. 352-01242/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gabriel Gargallo, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’oc
	Tram. 352-01243/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Santi Mañosa, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells
	Tram. 352-01244/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cristina Sánchez Alonso, delegada a Catalunya de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi
	Tram. 352-01245/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Baucells Colomer, biòleg i enginyer agrícola, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocel
	Tram. 352-01246/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Òscar Pérez García, de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provis
	Tram. 352-01247/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Castells, de la Plataforma Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional d
	Tram. 352-01248/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Raurich Rubinat, president de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim p
	Tram. 352-01249/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Paco Piera Orozco, president de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i posse
	Tram. 352-01250/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mariano Maté Cuadrado, delegat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
	Tram. 352-01251/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sebastià Marmolejo Valiente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura 
	Tram. 352-01252/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i p
	Tram. 352-01253/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del cap de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establi
	Tram. 352-01254/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Morató, en representació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de capt
	Tram. 352-01255/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Miquel Badia, president de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
	Tram. 352-01259/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector de Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de 
	Tram. 352-01260/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids pe
	Tram. 352-01261/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fr
	Tram. 352-01262/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Vargas, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en vi
	Tram. 352-01263/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
	Tram. 352-01264/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Pagès, biòleg de l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·
	Tram. 352-01265/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocel
	Tram. 352-01266/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de SEO/Birdlife amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per
	Tram. 352-01267/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells
	Tram. 352-01268/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui la Memòria del Consell correspon
	Tram. 356-00558/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la coordinació en matèria policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 356-00669/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Barcelona davant la Comissió d’Interior perquè valori la coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en l’operatiu policial desplegat amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 356-00670/09
	Rebuig de 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball
	Tram. 356-00699/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball
	Tram. 356-00700/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Cor
	Tram. 356-00709/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
	Tram. 356-00710/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
	Tram. 356-00711/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Justícia perquè exposi els efectes de les retallades pressupostàries en el Departament de Justícia en l’àmbit de l’execució penal
	Tram. 356-00717/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del grup de coordinació de les entitats que formen la Taula de Participació Social amb el Departament de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació creada pel fet que no s’hagin 
	Tram. 356-00723/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la federació Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-renovació de convenis per pa
	Tram. 356-00724/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuertes, secretària d’organització de la Comissió d’Àmbit Penitenciari i d’Execució Penal, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-renovaci
	Tram. 356-00725/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d
	Tram. 356-00726/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incen
	Tram. 356-00727/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de San
	Tram. 356-00728/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre els viatges i l’activitat internacional del síndic i de les persones que l’acompanyen
	Tram. 356-00729/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Fernández, representant de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l’entitat
	Tram. 356-00732/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Paqui Perona, representant de Veus Gitanes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l’entitat
	Tram. 356-00733/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francisca Maya, representant de la Fundació Secretariat Gitano, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l’entitat
	Tram. 356-00734/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Loredana Craiun, representant de l’Associació de Dones Gitanes Romaneses a Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius de l’entitat
	Tram. 356-00735/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui el document «El tractament de les informacions sobre violència en l’àmbit familiar i sobre violència m
	Tram. 356-00736/09
	Sol·licitud

	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social
	Tram. 356-00742/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d
	Tram. 356-00746/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incen
	Tram. 356-00747/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de San
	Tram. 356-00748/09
	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 la implantació de la nova oficina judicial
	Tram. 355-00130/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les tasques de prevenció i extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, l’actuació de la
	Tram. 355-00133/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar del tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 355-00137/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la política de suport a la creació de treball autònom
	Tram. 355-00138/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar sobre els resultats del Pla de xoc contra l’atur presentat l’octubre del 2011
	Tram. 355-00139/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i en l’atur
	Tram. 355-00140/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els enfrontaments entre bandes juvenils
	Tram. 355-00141/09
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carmela Fortuny, directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre els impagaments a les entitats socials i les conseqüències en el sector i e
	Tram. 357-00159/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00184/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00185/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
	Tram. 357-00186/09
	Substanciació
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