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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres per a garan-
tir l’obertura permanent de l’oficina d’atenció ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat als departaments de Presidència i de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 250-00853/09
Retirada p. 9

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Interior
Tram. 250-00856/09
Retirada p. 9

Proposta de resolució sobre la publicació de la do-
cumentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en po-
der de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09
Decaïment p. 9

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a deixar sense efecte l’aprovació definitiva del projecte 
de condicionament de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-saverdera
Tram. 250-00926/09
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Retirada p. 10

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora 

d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre el no-cessament de 
l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig de 
2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09
Decaïment p. 10

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, 
Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Mo-
lló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre la preservació del Parc 
Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre els ajuts agroambien-
tals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
Tram. 250-01080/09
Retirada p. 10

Proposta de resolució sobre el tancament esglao-
nat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, 
el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica 
per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüís-
tica del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
Tram. 250-01101/09
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i 
atenció de zones d’actuació preferent
Tram. 250-01199/09
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
Tram. 250-01214/09
Retirada p. 11

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09
Rebuig p. 11

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-

Dos fascicles Fascicle primer
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tiu 2/2008, del 15 d’abril, 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. 200-00017/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 11
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’exempció del pagament de ta-
xes pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra a 
les proves esportives
Tram. 202-00080/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00088/09
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de creació d’un gravamen propi 
sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09
Esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei sobre la supressió de la taxa so-
bre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació
Tram. 202-00094/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00095/09
Rectificació del text presentat p. 16
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a designar el director o directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Tram. 284-00020/09
Propostes de candidats p. 17

3.10.25. Propostes de resolució

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

Proposta de resolució sobre el canvi de denomi-
nació de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Cas-
telldefels
Tram. 250-01259/09
Esmenes presentades p. 18

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
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

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
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
Tram. 250-01346/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
variant est de Ripoll
Tram. 250-01347/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

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
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i Mangraners, 
de Lleida
Tram. 250-01349/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital comarcal a Tàrrega
Tram. 250-01350/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

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
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

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
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la senyalització a la 
carretera C-15 de l’accés a l’autopista AP-7
Tram. 250-01353/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-01354/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-01355/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-01356/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

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
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21
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Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les instal·lacions noves de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei 
de pediatria d’urgències al Prat de Llobregat
Tram. 250-01361/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Sidamon
Tram. 250-01362/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’obertura del centre 
de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Almenar
Tram. 250-01366/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la reedició del Pla co-
marcal de muntanya del Berguedà per al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01369/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra
Tram. 250-01370/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

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

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

Proposta de resolució sobre l’aprofitament i la dina-
mització del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01373/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la devolució del Cap 
de Medusa al Museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01374/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

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

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

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

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

Proposta de resolució sobre l’homologació de la 
titulació d’enginyeria tècnica al grau d’enginyeria correspo-
nent
Tram. 250-01379/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de comercialització en el sector de la gran distri-
bució alimentària
Tram. 250-01382/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

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

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

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

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

Proposta de resolució sobre l’obertura de les instal-
lacions dels musclaires del delta de l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels consells 
de guerra contra els catalans represaliats per la dictadura 
franquista
Tram. 250-01390/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
declaració d’impacte ambiental del projecte de les obres de 
desdoblament de l’eix Transversal i sobre l’aplicació de me-
sures correctores a la zona
Tram. 250-01391/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01392/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per la transparència en la despesa i els resultats en el sis-
tema sanitari
Tram. 250-01393/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’estabilitat laboral dels 
treballadors socials i el manteniment dels programes de re-
inserció en l’àmbit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
millora i la recuperació dels espais cremats en l’incendi fo-
restal de l’11 de juny de 2012 als parcs naturals del Foix i del 
Garraf
Tram. 250-01395/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la destinació dels in-
gressos de La Marató del 2012 o del 2013 a la fibromiàlgia, 
la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la cessió dels progra-
maris informàtics de la xarxa Inicia a les entitats que treba-
llen en la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’increment de places 
en la convocatòria d’agents de protecció de persones i béns 
a la regió policial Ponent
Tram. 250-01399/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol d’actuació en l’àmbit educatiu amb relació al trastorn 
per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01400/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 al tram de quatre carrils entre Fornells de la Selva 
i Vilademuls
Tram. 250-01401/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’es-
cola bressol de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 250-01402/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el retorn del servei 
nocturn d’ambulància a Cornudella de Montsant
Tram. 250-01404/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el garantiment de ser-
veis bàsics i drets fonamentals que ha de tenir en compte el 
Departament d’Interior en casos de tancament de persones 
en dependències públiques
Tram. 250-01405/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
unitats de suport a l’educació especial als centres educatius
Tram. 250-01406/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millorament de la senyalització de l’eix Diagonal
Tram. 250-01408/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre les compensacions als 
usuaris habituals dels peatges de l’autopista AP-7 en el tram 
entre Montblanc i Lleida
Tram. 250-01409/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge de l’autopista Pau Casals als 
usuaris residents al Baix Penedès
Tram. 250-01410/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una 
moratòria en l’obertura de dos pous a la plataforma petrolie-
ra Casablanca de Repsol, davant del Delta de l’Ebre
Tram. 250-01411/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre les mesures per a tras-
passar amb seguretat la carretera GI-533 al pas per Sant 
Dalmai, a Vilobí d’Onyar
Tram. 250-01412/09
Presentació p. 35
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Proposta de resolució sobre l’adopció de diverses 
mesures per a reduir el fracàs escolar a Mataró
Tram. 250-01413/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre els efectes negatius 
per a la salut dels dispositius que emeten radiació electro-
magnètica
Tram. 250-01414/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte 
de construcció d’una línia de 400 kV entre les subestacions 
elèctriques de Pierola i Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01417/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model d’escola inclusiva
Tram. 250-01418/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la creació del Col·legi 
d’Enòlegs de Catalunya
Tram. 250-01419/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’accés a l’autopista AP-7 des de la carretera C-15 a Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 250-01420/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat a la carretera C-15 entre Vilanova i la Geltrú i Vila-
franca del Penedès
Tram. 250-01421/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla 
territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran i sobre l’elaboració 
d’un informe d’impacte ambiental a la Vall de Tost en cas 
que Knauf hi obri una guixera
Tram. 250-01422/09
Presentació p. 41

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 42

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eurovegas
Tram. 300-00191/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
anunciades pel president del Govern de l’Estat
Tram. 300-00192/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del cicle de 
l’aigua
Tram. 300-00193/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre la política comunicati-
va i els mitjans de comunicació públics
Tram. 300-00194/09
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00195/09
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a pal·liar les conseqüències sobre el consum de l’aug-
ment de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 300-00196/09
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00197/09
Presentació p. 44

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00012/09
Acord p. 45

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00013/09
Acord p. 45

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 308/IX, so-
bre la presentació d’un calendari de treball amb relació a les 
iniciatives legislatives necessàries per a la creació de la ve-
gueria de la Catalunya Central
Tram. 290-00297/09
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 309/IX, so-
bre la presentació d’un calendari de treball amb relació a les 
iniciatives legislatives necessàries per a la creació de la ve-
gueria de l’Alt Pirineu
Tram. 290-00298/09
Sol·licitud de pròrroga p. 46
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 46

Control del compliment de la Resolució 420/IX, so-
bre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs o racistes
Tram. 290-00403/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 46

Control del compliment de la Resolució 430/IX, so-
bre el permís per a la captura puntual de la polla blava al del-
ta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys causats 
pels flamencs als conreus d’arròs
Tram. 290-00412/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 448/IX, so-
bre el concert de places en el centre de dia i en el futur cen-
tre de nit de la Residència de Gent Gran del Pinell de Brai
Tram. 290-00429/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 458/IX, so-
bre el suport a les tasques de recuperació de la Maternitat 
d’Elna (Rosselló)
Tram. 290-00439/09
Sol·licitud de pròrroga p. 47
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 47
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Control del compliment de la Resolució 460/IX, so-
bre la garantia de continuïtat efectiva del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 290-00441/09
Sol·licitud de pròrroga p. 47
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 48

Control del compliment de la Resolució 465/IX, so-
bre l’estudi de mesures d’ajut per als municipis amb poca 
població
Tram. 290-00446/09
Sol·licitud de pròrroga p. 48
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 48

Control del compliment de la Resolució 534/IX, so-
bre l’execució de la integració urbana de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova 
del Camí
Tram. 290-00507/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les 
infraestructures
Tram. 390-00073/09
Sol·licitud de pròrroga p. 49
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 49

Control del compliment de la Moció 94/IX, sobre la 
situació de la funció pública
Tram. 390-00094/09
Sol·licitud de pròrroga p. 49
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 49

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benes-
tar Social i Família sobre l’informe intern sobre l’ús de les 
contencions físiques amb la gent gran ingressada en resi-
dències
Tram. 354-00204/09
Acord sobre la sol·licitud p. 49

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
Rebuig de la sol·licitud p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents de la 
celebració de la victòria de la selecció espanyola de futbol 
l’1 de juliol de 2012 i sobre les ordres als mossos d’esqua-
dra d’aturar vehicles perquè els conductors responguessin a 
una enquesta sobre els serveis d’Autema
Tram. 354-00245/09
Sol·licitud i tramitació p. 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el retard en el paga-
ment del fons d’ajut social al Cos de Mossos d’Esquadra 
corresponent al 2010
Tram. 354-00246/09
Sol·licitud i tramitació p. 50

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Du-
ran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la su-
pressió de la seu de la Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions a Barcelona
Tram. 356-00633/09
Rebuig de la sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárde-
nas, delegat de l’Associació per a la Defensa del Menor, da-

vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
presenti l’Associació i les seves propostes
Tram. 356-00692/09
Acord sobre la sol·licitud p. 50

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
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ateneu Popular Garriguenc davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre la construcció d’una 
planta de biomassa a Juneda (Garrigues)
Tram. 356-00760/09
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Gorka Knörr, direc-
tor de l’Institut Català de les Empreses Culturals, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre les ac-
tivitats i les línies prioritàries d’actuació d’aquesta institució
Tram. 356-00763/09
Sol·licitud p. 51

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració de l’Estat
Tram. 355-00100/09
Substanciació p. 51

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació relativa a la 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 355-00105/09
Decaïment p. 51

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central del període 2006-2009
Tram. 355-00113/09
Substanciació p. 51

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb el sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 355-00114/09
Substanciació p. 51

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre les accions del Govern per a potenciar el turisme
Tram. 355-00145/09
Substanciació p. 51

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00146/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 51

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de la Resolució 420/IX per a fer balanç de les actua-
cions dels Mossos d’Esquadra amb relació a les activitats 
delictives de grups d’extrema dreta
Tram. 355-00147/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 52

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília per a informar sobre l’informe intern sobre l’ús de les 
contencions físiques amb la gent gran ingressada en resi-
dències
Tram. 355-00148/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 52
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’Antoni Carné, president de l’Ens 
de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua per a informar sobre la memòria d’activitats de 
l’entitat
Tram. 357-00161/09
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de la secció 
sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l’aplica-
ció de la normativa de salut i benestar animals
Tram. 357-00392/09
Substanciació p. 52

Compareixença de Francesc Cárdenas, delegat de 
l’Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l’As-
sociació i les seves propostes
Tram. 357-00426/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença d’una representació de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar l’Informe INSOCAT per 
a la millora de l’acció social
Tram. 357-00427/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2011
Tram. 359-00018/09
Substanciació p. 52

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 37
Convocada per al dia 17 de juliol de 2012 p. 53

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

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

Informe sobre la situació en data del 31 de març de 
2012 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2012
Tram. 334-00068/09
Presentació p. 54

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre el compliment de les missions específiques de servei 
públic audiovisual de competència de la Generalitat
Tram. 337-00031/09
Presentació p. 54

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions i nomenament d’un funcionari 
de carrera
Acord p. 56

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir dos membres i el president 
o presidenta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08 i 285-00001/09
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 57
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres per 
a garantir l’obertura permanent de l’oficina 
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 10.07.2012 
(DSPC-C 363).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat als departa-
ments de Presidència i de Governació i Re-
lacions Institucionals
Tram. 250-00853/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Interior
Tram. 250-00856/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la documentació relacionada amb el cop 
d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, 
el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 28 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a deixar sense efecte l’apro-
vació definitiva del projecte de condiciona-
ment de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-sa-
verdera
Tram. 250-00926/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 366).

Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres del port de Portbou 
i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 366).



16 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 353

2.10.25. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 10

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitat-
ges del 2012
Tram. 250-00968/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 366).

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis 
forestals
Tram. 250-00974/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro al Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’execu-
ti l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 366).

Proposta de resolució sobre el no-cessa-
ment de l’emissió de Televisió de Catalunya 
per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el ga-
rantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 28 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les depuradores d’aigües 
residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, 
Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, 
Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 22, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 366).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 17, 
tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 369).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tin-
guda el 11.07.2012 (DSPC-C 369).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 28, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).
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Proposta de resolució sobre la disponibili-
tat lingüística del servei d’atenció telefònica 
ciutadana 012
Tram. 250-01101/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 28, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).

Proposta de resolució sobre el Pla de pre-
venció i atenció de zones d’actuació prefe-
rent
Tram. 250-01199/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 10.07.2012 
(DSPC-C 363).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 10.07.2012 
(DSPC-C 363).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 25, tinguda el 10.07.2012 
(DSPC-C 363).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 
d’establiment d’un règim 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. 200-00017/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CARPAMN, 26.06.2012

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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 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. 352-01233/09).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Ca-
talunya 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 posses-
sió 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).

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 du-
rant l’any 2011 (tram. 352-01235/09).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

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 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. 352-01236/09).

Proposta de compareixença d’una representació de la So-
cietat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
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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’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 352-
01237/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut 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 captu-
ra 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).

Proposta de compareixença d’una representació 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’establiment d’un règim provisional de captu-
ra 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).

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

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, en repre-
sentació 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 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. 352-01240/09).

Proposta de compareixença de Cristina Sánchez, en re-
presentació de la Societat Espanyola d’Ornitologia Bird-
life Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 352-01241/09).

Proposta de compareixença de Toni Altayó, en represen-
tació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Na-
tura, 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 posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
352-01242/09).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Gabriel Gargallo, de l’Ins-
titut 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 captu-
ra 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).

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, de l’Insti-
tut 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 captu-

ra 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).

Proposta de compareixença de Cristina Sánchez Alonso, 
delegada a Catalunya de la Societat Espanyola d’Ornito-
logia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 352-01245/09).

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 captu-
ra 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).

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’es-
tabliment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 
(tram. 352-01247/09).

Proposta de compareixença de Pere Castells, de la Pla-
taforma 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’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
352-01248/09).

Proposta de compareixença de Manel Raurich Rubinat, 
president de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pes-
cadors 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 352-01249/09).

Proposta de compareixença de Paco Piera Orozco, pre-
sident 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 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. 352-01250/09).

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 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-
01251/09).

Proposta de compareixença de Sebastià Marmolejo Va-
liente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
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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. 
352-01252/09).

Proposta de compareixença del subdirector general d’Ac-
tivitats 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 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. 352-01253/09).

Proposta de compareixença del cap de l’Àrea d’Activitats 
Cinegètiques de la Subdirecció General d’Activitats Ci-
negètiques i de Pesca Continental amb relació al Projecte 
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).

Proposta de compareixença de Salvador Morató, en re-
presentació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Man-
lleu, 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 posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
352-01255/09).

Proposta de compareixença de Josep Miquel Badia, pre-
sident de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, 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 
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. 352-01259/09).

Proposta de compareixença del subdirector de Medi Na-
tural 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 pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 
(tram. 352-01260/09).

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’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i posses-
sió 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).

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 provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 352-01262/09).

Proposta de compareixença de Josep Vargas, en repre-
sentació de la societat ocellaire Els Passerells, 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 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. 352-01263/09).

Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, en re-
presentació 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’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 352-
01264/09).

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 ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 352-01265/09).

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut 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 captu-
ra 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).

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 posses-
sió 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).

Proposta de compareixença d’una representació 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’establiment d’un règim provisional de captu-
ra 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).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.07.2012, DSPC-C 361

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’una representació de l’Associació Ci-
negètica Barraquers de Catalunya amb relació al Projecte 
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. 353-00356/09).
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Compareixença d’una representació de l’Agrupació de 
Societats de Caçadors i Pescadors 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 
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. 353-00357/09).

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00358/09).

Compareixença de l’inspector en cap 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 ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00359/09).

Compareixença d’una representació de la Societat Es-
panyola 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 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. 353-00360/09).

Compareixença d’una representació de l’Institut Català 
d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00361/09).

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, delegada a 
Catalunya de la Societat Espanyola d’Ornitologia Bird-
life, 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 posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
353-00362/09).

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 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. 353-00363/09).

Compareixença de Gabriel Gargallo, en representació de 
l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte 
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. 353-00364/09).

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 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. 353-
00365/09).

Compareixença d’una representació de la Federació Ca-
talana de Caça amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00366/09).

Compareixença d’Òscar Pérez García, en representació 
de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Oce-
llaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació 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 captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00367/09).

Compareixença de Pere Castells, de la Plataforma Tra-
dició Ocellaire i la Societat Ocellaire de Torelló, 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 
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. 353-00368/09).

Compareixença de Manel Raurich Rubinat, president de 
l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Ca-
talunya, 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 posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
353-00369/09).

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 du-
rant l’any 2011 (tram. 353-00370/09).

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 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. 353-00371/09).

Compareixença de Sebastià Marmolejo Valiente, presi-
dent 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 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. 353-00372/09).

Compareixença del subdirector general d’Activitats Cine-
gètiques 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 
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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. 353-00373/09).

Compareixença del cap de l’Àrea d’Activitats Cinegèti-
ques 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 ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00374/09).

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 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. 353-00375/09).

Compareixença de Josep Miquel Badia, president de la 
Societat Ornitològica de l’Hospitalet, amb relació al Pro-
jecte 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. 353-00376/09).

Compareixença del subdirector de Medi Natural del Mi-
nisteri 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’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 353-
00377/09).

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 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. 353-00378/09).

Compareixença de Claudio Sánchez, en representació de 
la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals 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. 353-00379/09).

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’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
353-00380/09).

Compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanista i 
antropòleg, 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 provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-

tat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00381/09).

Compareixença de Marc Pagès, biòleg de l’empresa Eco-
tons, 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 posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
353-00382/09).

Compareixença de Jordi Baucells Colomer, biòleg i en-
ginyer agrícola, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació 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 capti-
vitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011 (tram. 353-00383/09).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’exempció del pagament 
de taxes pels serveis prestats pel Cos de 
Mossos d’Esquadra a les proves esportives
Tram. 202-00080/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72909).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.07.2012.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 72238 i 72276 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 72238)

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 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i 
donacions (tram. 202-00088/09).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 72276)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergèn-
cia i Unió, 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 
reforma de l’impost de successions i donacions (tram. 
202-00088/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 72239 i 72277 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 72239)

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 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de creació d’un gravamen propi sobre 
l’impost de patrimoni (tram. 202-00089/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 72277)

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 creació 
d’un gravamen propi sobre l’impost de patrimoni (tram. 
202-00089/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Rectificació del text presentat
Reg. 71977 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de  
Catalunya, Alfons López i Tena, representant del SP  
de Solidaritat Catalana per la Independència, Albert Ri-
vera Díaz, portaveu del SP de Ciutadans, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent 
en la Proposició de llei (tram. 202-00095/09), presentada 
21 de juny de 2012 i amb número de registre 70599.
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On diu:

«L’experiència dels darrers anys posa de manifest que 
l’anomenada “sisena hora” ha contribuït a equiparar els 
horaris dels ensenyaments seguits per»

Ha de dir:

«L’experiència dels darrers anys posa de manifest que 
l’anomenada “sisena hora” ha contribuït a equiparar els 
horaris dels ensenyaments seguits per l’alumnat de cen-
tres de titularitat pública i d’aquells que ho han estat en 
centres de titularitat privada concertada.»

Palau del Parlament, 27 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del GP d’ERC; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, portaveu 
del SP C’s

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a designar el director o di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades
Tram. 284-00020/09

Propostes de candidats
Reg. 73131 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Us comunico que en sessió extraordinària que ha tin-
gut lloc avui dia 13 de juliol de 2012, i d’acord amb el 
que estableix l’article 10.1.a) de la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
el Consell Assessor de Protecció de Dades ha adoptat 
l’acord següent:

«Proposar, la Sra. M. Àngels Barbarà i Fondevila com a 
candidata a ocupar el lloc de directora de l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades i comunicar al Parlament 
de Catalunya aquesta proposta.»

La qual cosa us la faig saber als efectes que establei-
xen els apartats 3 i 4 de l’article 7 de l’esmentada Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, per tal que es pugui procedir a 
la designació de la directora de l’Autoritat.

Cordialment,

Barcelona, 13 de juliol de 2012

Josep Amat i Girbau
President del Consell Assessor de Protecció de Dades

N. de la R.: El currículum de la candidata pot ésser con
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 70868 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CSG, 04.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70868)

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

«El Parlament denuncia la manca de col·laboració de 
l’administració de l’Estat amb la institució del Síndic 
de Greuges i manifesta la seva protesta pel tractament 
a què va ser exposat l’Honorable Síndic de Greuges de 
Catalunya, i el seu equip, en la seva visita al Centre d’In
ternament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona 
el passat dia 17 d’abril.»
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Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la Biblioteca Ramón Fernán-
dez Jurado, de Castelldefels
Tram. 250-01259/09

Esmenes presentades
Reg. 71748 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 04.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 71748)

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

A l’apartat d)

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

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’enllaç entre la carretera C-17 i Ri-
poll
Tram. 250-01346/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de centres d’atenció primària als barris de 
Pardinyes i Mangraners, de Lleida
Tram. 250-01349/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció a la carretera C-15 de l’accés a l’auto-
pista AP-7
Tram. 250-01353/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’adscripció 
dels albergs a la Direcció General de Tu-
risme
Tram. 250-01355/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP

Tram. 250-01356/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’Observatori 
Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre els aparca-
ments per a transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions noves de 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
servei de pediatria d’urgències al Prat de 
Llobregat

Tram. 250-01361/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Sidamon

Tram. 250-01362/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del 
centre de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la reedició del 
Pla comarcal de muntanya del Berguedà per 
al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’aprofitament 
i la dinamització del port de Vilanova i la 
Geltrú
Tram. 250-01373/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’homologació 
de la titulació d’enginyeria tècnica al grau 
d’enginyeria corresponent
Tram. 250-01379/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de comercialització en el 
sector de la gran distribució alimentària
Tram. 250-01382/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les instal·lacions dels musclaires del delta 
de l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels 
consells de guerra contra els catalans repre-
saliats per la dictadura franquista
Tram. 250-01390/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la declaració d’impacte ambiental del 
projecte de les obres de desdoblament de 
l’eix Transversal i sobre l’aplicació de mesu-
res correctores a la zona
Tram. 250-01391/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01392/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per la transparència en la despesa i 
els resultats en el sistema sanitari
Tram. 250-01393/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’estabilitat 
laboral dels treballadors socials i el man-
teniment dels programes de reinserció en 
l’àmbit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a la millora i la recuperació dels espais cre-
mats en l’incendi forestal de l’11 de juny de 
2012 als parcs naturals del Foix i del Garraf
Tram. 250-01395/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels ingressos de La Marató del 2012 o del 
2013 a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la cessió dels 
programaris informàtics de la xarxa Inicia a 
les entitats que treballen en la promoció de 
l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
places en la convocatòria d’agents de pro-
tecció de persones i béns a la regió policial 
Ponent
Tram. 250-01399/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol d’actuació en l’àmbit educatiu 
amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat
Tram. 250-01400/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 al tram de quatre carrils en-
tre Fornells de la Selva i Vilademuls
Tram. 250-01401/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’escola bressol de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
Tram. 250-01402/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per a evitar les inundacions al bar-
ranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2012 al 25.07.2012).

Finiment del termini: 26.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.
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Proposta de resolució sobre el retorn del 
servei nocturn d’ambulància a Cornudella 
de Montsant
Tram. 250-01404/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat 23 de juny Els Serveis Territorials de Salud de 
la Generalitat de Tarragona varen procedir a traslladar 
l’ambulància que cobria els serveis nocturns a l’Àrea Bà-
sica de Salut de Cornudella de Montsant a la població de 
Prades, trasllat que durarà fins el proper 11 de setembre.

Prades és una població encara més allunyada dels cen-
tres hospitalaris de Reus, Mora d’Ebre i Tarragona que 
no pas Cornudella i amb un tram de carretera en pitjors 
condicions.

Cornudella té ambulància des de fa 31 anys i el seu radi 
d’influència cobreix Alforja, La Vilella Alta i La Vilella 
Baixa, Poboleda, La Morera de Montsant, Scala Dei, Ar-
bolí, La Febró i Prades i també és l’única Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) de la comarca del Priorat.

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 que els Serveis Territorials de Salud de la Generali-
tat de Tarragona procedeixin a retornar el servei nocturn 
d’ambulància de forma immediata a la població de Cor-
nudella de Montsant.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes, diputats del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de serveis bàsics i drets fonamentals que ha de 
tenir en compte el Departament d’Interior en 
casos de tancament de persones en depen-
dències públiques
Tram. 250-01405/09

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

Reg. 71604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El dia 28 de juny les persones, membres d’ONGs cata-
lanes, que s’havien tancat a la seu de l’Agència Catalana 
de Cooperació per al Desenvolupament, es van veure pri-
vades per ordre del Departament d’Interior de lavabos, 
menjar i beguda durant tretze hores, des de l’hora de tan-
cament de les dependències fins l’hora en que foren de-
sallotjades, a les quatre de la matinada. Aquest fet, en ple 
estiu i en un dia en temperatures molt elevades, hagués 
pogut provocar algun problema greu i va motivar la pre-
sència de la Creu Roja que va realitzar un ràpid reconei-
xement a les persones afectades. Alhora el Departament 
d’Interior va impedir l’entrada d’alguns diputats que, ha-
vent-se identificat com a parlamentaris, volien examinar 
la situació de les persones tancades. Aquests fets, que di-
fícilment poden tenir cobertura legal, són exemple d’una 
actuació del Departament d’Interior que pot provocar 
conseqüències greus en futures mobilitzacions i cons-
titueixen una vulneració dels drets de les persones. Tot 
plegat fa necessari que el Parlament de Catalunya mar-
qui al Govern quina ha de ser la forma d’actuar en casos 
similars.

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 que en ca-
sos de tancaments de persones en dependències de la Ge-
neralitat o altres establiments públics, el Departament 
d’Interior, mentre les persones tancades no abandonin 
l’acció o siguin desallotjades, apliqui les següent forma 
d’actuar:

1. Permetre el manteniment dels serveis de lavabos, llum, 
aigua, calefacció o refrigeració de les dependències on es 
trobin les persones tancades.

2. Permetre l’entrada d’aigua i aliments per a les perso-
nes tancades.
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3. Permetre l’accés dels càrrecs públics nacionals, locals 
i estatals que vulguin accedir a les dependències, prèvia 
la seva identificació.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les unitats de suport a l’educació especial 
als centres educatius
Tram. 250-01406/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 71692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 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

El principi de normalització i d’integració en el marc de 
l’escola inclusiva justifica la creació la creació de les USEE 
(Unitats de Suport a l’Educació Especial). Les USEE es 
poden crear en aquells centres ordinaris que escolaritzin 
un grup de més de quatre alumnes amb NEE (Necessitats 
Educatives Especials) com les següents:

– Alumnes amb retard mental lleuger o mitjà.

– Alumnes amb trastorns de comportament, conductuals 
o caracterials.

– Alumnes amb TGD (Trastorn Generalitzat del Desen-
volupament) degudament informats i orientats.

– Alumnes sord o cecs.

– Alumnes amb trastorns motrius autònoms o semi-
depenents.

– Alumnes amb Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiper-
activitat (TDAH).

Els alumnes que assisteixen a una USEE tenen tots ells 
Necessitats Educatives Especials derivades de discapa-
citats d’origen clarament orgànic (Classificació Interna-
cional de les NEE, segons OCDE, 2004). Atès que la fi-
nalitat és compartir, en un entorn ordinari i en el marc 
de l’escola inclusiva, part del currículum comú a tots 
els alumnes; una part del seu temps el passaran amb els 
companys del grup classe al que estiguin assignats.

No existeix un temps mínim d’estada a la USEE ja que 
això dependrà de les condicions i necessitats dels alum-
nes. No obstant això, per garantir la integració, i amb 

caràcter general, es recomana que almenys un terç del 
temps escolar el dediquin a les activitats amb el seu grup 
classe (Segons directrius a l’abril del 2007).

Tanmateix, les retallades en la despesa efectuades pel 
la Generalitat de Catalunya estant afectant a la qualitat 
d’aquests espais, que degut a la heterogeneïtat de l’alum-
nat i de les seves necessitats, impedeix sovint la confi-
guració de grups de treball, requerint així una atenció 
personalitzada i individualitzada a cada alumnes i les 
seves necessitats. La retallada pressupostària realitzada 
per la Generalitat afecta directament a la configuració de 
les plantilles de les USEE, que veuran reduïdes les seves 
plantilles de dos persones a una i mitja. És a dir, una a 
temps complet i una altra persona a temps parcial.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de 
seguir treballant per una escola inclusiva i es reafirma en 
que les USEE constitueixen una peça fonamental en la 
consecució d’aquest objectiu i en l’atenció dels alumnes 
amb NEE i les seves famílies.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva discon-
formitat amb les retallades efectuades en el camp de 
l’educació i especialment en aquelles que afectaran di-
rectament a la qualitat de l’ensenyament públic i els drets 
d’infants i famílies.

3. El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat de 
Catalunya a:

a. Mantenir la dotació d’efectius de les USEE anterior a 
la modificació de plantilles de cara al curs 2012-2013.

b. Avaluar de manera immediata la priorització d’ober-
tura de noves USEE en funció de les necessitats i els re-
cursos en funció de la població i de les llistes d’espera per 
tal de garantir el dret d’elecció de les famílies del tipus 
de centre escolar que volen per als seus fills i filles i pre-
sentar-ne el resultat al Parlament en un termini màxim 
de tres mesos.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla de millorament de la senyalització de l’eix 
Diagonal
Tram. 250-01408/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Judit Carreras Tort, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 4 de desembre de 2011 va entrar en funcionament 
l’Eix Diagonal que connecta la costa del Garraf amb l’in-
terior de Catalunya, comunicant les comarques del Ba-
ges, l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat ha comunicat re-
centment la posada en funcionament del desdoblament 
de l’Eix Transversal pel proper mes de gener. Així és 
completa el Pla d’eixos viaris dut a terme per l’anterior 
Govern i que ve a resoldre la comunicació viària de zo-
nes importants del país, que comptaven amb demandes 
històriques de millora: Reus-Alcover, Maçanet-Platja 
d’Aro, l’Eix Vic-Ripoll, l’Eix Diagonal, etc.

La finalització de les dues obres abans citades que s’in-
terconnecten a la comarca del Bages requereix d’un pla 
específic de senyalització que faciliti als usuaris de les ci-
tades vies els seus desplaçaments. Actualment la senya-
lització de la connexió dels dos eixos és deficitària. Per 
exemple, un usuari que es desplaça des de les comarques 
centrals per l’Eix Transversal per agafar l’Eix Diagonal 
només troba una connexió que indica Tarragona i Iguala-
da, però que no fa cap altra indicació en relació a la res-
ta de les capitals de comarca que estan comunicades pel 
mateix Eix. En direcció contrària, no hi ha indicacions 
de la connexió amb l’Eix Tranversal a les comarques de 
l’Alt Penedès i del Garraf. Tampoc s’indica la possibilitat 
de la connexió amb l’Eix del Llobregat i el Túnel del Ca-
dí. D’aquesta manera s’incompleix un objectiu destacat 
del Pla que es garantir la informació sobre la connexió en 
xarxa dels diversos eixos.

Per això, considerem imprescindible la millora de la se-
nyalització actual mitjançant l’elaboració d’un pla de mi-
llora que faciliti la comunicació als usuaris dels citats 
eixos.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a revisar l’actual senyalit-
zació de l’Eix Diagonal i a redactar i dur a terme un Pla 
de Millora de la seva senyalització que inclogui la infor-

mació sobre la totalitat dels principals nuclis urbans que 
comunica així com la connexió amb l’Eix Transversal.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
E. Labandera Ganachipi, Judit Carreras Tort, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre les compensa-
cions als usuaris habituals dels peatges de 
l’autopista AP-7 en el tram entre Montblanc 
i Lleida
Tram. 250-01409/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’A-27 és una autovia que ha d’unir el litoral mediter-
rani amb el cantàbric, és un eix fonamental per trencar 
la concepció radial de les infraestructures espanyoles i 
alhora unir dues de les zones de la península amb un 
important desenvolupament econòmic. A Catalunya, la 
connexió entre les comarques del Camp de Tarragona 
i Ponent és un dels trams pendents del Ministeri de Fo-
ment.

L’actual carretera nacional N-240 està molt saturada de 
vehicles fet que fa imprescindible continuar amb els tre-
balls d’aquesta infraestructura. En aquest moments no-
més es plantegen obres a la A 27 fins a Montblanc i vist 
que és necessari donar continuïtat a l’autovia, des de la 
costa tarragonina fins a la capital del Segrià, considerem 
que l’escenari econòmic actual i el previsible en un futur 
ens ha de fer tenir en compte altres opcions com l’allibe-
rament el peatge de l’AP-2.

Es considera que l’ús bonificat del peatge entre Mont-
blanc i Lleida a l’autopista AP-2 resulta una opció molt 
més barata i segura que la continuïtat de la nova auto-
via –és l’únic tram de l’A-27 pendent; la resta, en direc-
ció a Tarragona, ja estan en marxa. L’estudi, fet per dues 
entitats de la Conca de Barberà i les Garrigues, justifi-
ca amb xifres el seu posicionament per millorar el tram 
de 58 quilòmetres que separa les dues poblacions. En la 
seva opinió, l’autovia és un projecte costós que discor-
rerà en paral·lel a l’AP-2, una infraestructura ja existent 
on el trànsit és fluid. L’estudi vol demostrar que el rescat 
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del peatge comportaria un major aprofitament de l’AP-2 i 
afavoriria la descongestió de la N-240.

A tall d’exemple, un conductor que fa el recorregut entre 
les dues poblacions ha de pagar un peatge que frega els 
6 euros. La xifra s’eleva fins als 13,20 euros per als ca-
mions pesants. Això fa que l’autopista tingui poc ús i, de 
rebot, poca sinistralitat.

El principal argument per la defensa de fer servir el tra-
çat de l’AP2 és l’eficiència, amb l’aprofitament d’una via 
ja existent i que discorre en paral·lel a la nacional. Això 
estalviaria que fins a 200 hectàrees quedessin «hipoteca-
des» pel traçat de la nova autovia.

A part de l’impacte ambiental sobre el territori, l’estu-
di insisteix en l’estalvi econòmic que suposa aprofitar 
l’AP-2. Si la nova autovia s’estima que podria costar 305 
milions d’euros, l’alliberament dels peatges se situa en 
els 129 milions, a data d’1 de gener del 2013. La conces-
sió finalitza l’any 2021. En cas d’esgotar aquest temps, el 
cost de l’alliberament seria zero, segons l’estudi.

«Per aquest tram de l’autopista AP-2 hi circulen 11.000 ve-
hicles diàriament, quan la seva capacitat és de 40.000; si 
en fan ús més vehicles, milloraria la fluïdesa de la carrete-
ra N-240 i podria quedar reservada per al trànsit local», ha 
afirmat Ramon Queralt, de l’Ateneu Popular Garriguenc. 
Com a tècnic autor de l’estudi, Ola Karlsson, destaca que 
la sinistralitat també aniria a la baixa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a instar el Govern de l’Estat a:

1. Estudiar l’alliberament l’autopista AP-2 en els seu tram 
entre Montblanc i Lleida com alternativa a la construc-
ció de la continuïtat de l’autovia A-27 des de Montblanc 
a Lleida.

2. Garantir la millora de la comunicació entre Montblanc 
i Lleida a partir de:

2.1 Establir un sistema de bonificació de fins el 100% per 
als usuaris habituals dels peatges de l’AP2 en el tram en-
tre Montblanc i Lleida.

2.2 Rescatar la concessió d’aquest tram i establir un peat-
ge tou (1 ó 2 euros per viatge) per tal de garantir el man-
teniment, mitjançant la creació d’un fons públic de gestió.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Xavier Sa-
baté i Ibarz, Núria Segú Ferré, Josep M. Sabaté Guasch, 
Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la bonificació 
per recurrència del cost del peatge de l’auto-
pista Pau Casals als usuaris residents al Baix 
Penedès
Tram. 250-01410/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 27 de desembre el Govern de la Generalitat va 
aprovar el decret 427/ 2011 sobre les tarifes dels peat-
ges de la seva titularitat. De forma unilateral i sense con-
sultar als municipis dels territoris afectats ni a les orga-
nitzacions de consumidors i usuaris de els autopistes, el 
Govern va decretar una considerable pujada dels preus 
arribant en alguns casos al 6,7%.

Una de les comarques més afectades per aquesta puja-
da és la comarca del Baix Penedès en el seu accés per la 
C-32. Els usuaris residents al Baix Penedès han de utilit-
zar dos peatges, un a l’entrada de la comarca del Garraf 
(Sitges - Vendrell) i un altre a la sortida de la citada co-
marca i d’accés al Baix Llobregat (Castelldefels - Sitges) 
Aquesta és una situació que perjudica als usuaris habi-
tuals de l’autopista Pau Casals des de la seva entrada en 
funcionament, donada la inexistència d’una alternativa 
d’autovia lliure de peatge com es produeix en d’altres ter-
ritoris de Catalunya.

El decret 427/2011 del 27 de desembre estableix, a més, 
una nova modalitat de descomptes: descompte per recur-
rència (30%) per als usuaris habituals que facin més de 
16 viatges al mes (fins l’any passat eren 8 viatges al mes); 
descompte VAO(40%) per aquells vehicles amb 3 o més 
ocupants aplicable a partir de l’1 d’abril d’enguany i el 
descompte ECO (30%) aplicable, també des d’aquesta 
data, per a vehicles de baixa contaminació. Cal tenir pre-
sent que per ser beneficiari del descompte ECO, els usua-
ris hauran d’haver-se inscrit en el «Portal ECOVIA-T» 
gestionat per Tabasa.

El decret, a més, estableix una distinció que es un greu-
ge important entre els dos peatges de la comarca. Mentre 
que els usuaris del peatge Castelldefels - Sitges poden re-
bre les tres bonificacions, els usuaris Sitges-Vendrell no 
poden gaudir la bonificació de recurrència. Cal tenir pre-
sent que l’altre via d’altes prestacions per accedir a la co-
marca des de la regió de Barcelona també és, per via de 
peatge donat que no s’han dut a terme les obres de l’A-7.

Fascicle segon
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Cal tenir present que l’any 1994, el Govern va ampliar 
la concessió d’aquesta autopista en 17 anys més, allar-
gant la concessió del 2022 al 2039 (inicialment era de 
33 anys, de 1989 a 2022). Cal tenir present, a l’hora, el 
greuge comparatiu amb d’altres usuaris de la xarxa d’au-
topistes que compten avui amb bonificacions del 100%, 
com és el cas del usuaris de les comarques de l’Alt Urgell, 
Cerdanya i Berguedà pel que fa al Túnel del Cadí.

Actualment, i donada la greu situació de crisi que pateix 
el país i en especial la comarca del Baix Penedès, l’aug-
ment de preus de l’autopista ha esdevingut un factor de 
pèrdua de competitivitat econòmica pel territori i ha pro-
duït un impacte considerable en les rendes familiars i en 
l’activitat productiva dels petits empresaris. Considerem 
molt necessari modificar el decret 427/2011, del 27 de de-
sembre, establint un descompte del 100% per recurrència 
als usuaris residents en la comarca. A aquest fet cal su-
mar el greuge comparatiu de que tots dos peatges no han 
comptat mai amb una tractament en matèria de bonifica-
cions similar a d’altres peatges de la regió metropolitana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a decretar 
la bonificació per recurrència fins al 100% del cost del 
peatge als usuaris habituals de l’autopista Pau Casals re-
sidents a la comarca del Baix Penedès al seu pas pels 
peatges Castelldefels-Sitges i Sitges-Vendrell de la C-32.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto E. 
Labandera Ganachipi, Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Se-
gú Ferré, Josep M. Sabaté Guasch, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’obertura de dos pous a 
la plataforma petroliera Casablanca de Rep-
sol, davant del Delta de l’Ebre

Tram. 250-01411/09

Presentació

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

Reg. 72234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El 7 de maig de 2012 (BOE número 122 de 22052012) la  
Secretaria de Estado de Medio Ambiente formulava  
la declaració d’impacte ambiental favorable al projecte 
de Desenvolupament dels nous camps petroliers Monta-
nazo i Lubina de l’empresa Repsol, situats a 50 km de la 
costa de Tarragona, enfront del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre.

L’informe no està exempt d’una sèrie de recomanacions i 
cauteles i condicionaments del projecte atès que reconeix 
el greu risc ambiental i socioeconòmic de l’activitat per a 
la zona que viu dels recursos pesquers i turístics. Tanma-
teix es poden llegir les al·legacions negatives no només de 
grups ecologistes i ajuntaments de la zona per les matei-
xes preocupacions.

El juny de 2009 la plataforma de l’empresa Repsol que 
feia els sondejos davant de la costa del Delta de l’Ebre va 
vessar a la mar uns 130.000 litre de cru i oli, sense co-
municar els dos accidents que es van detectar per rastreig 
aeri i pels quals hi ha obertes diligències al Jutjat d’Ins-
trucció número 3 de Tarragona.

El 22 de desembre de 2010 una avaria en el sistema de 
bombatge del petroli que la plataforma «Casablanca» 
de Repsol envia a la refineria de Tarragona va provocar 
el vessament de més de 180 metres cúbics de cru.

El 9 de gener de 2011 un vessament al pantalà de Repsol 
a Tarragona, del qual en un primer moment l’empresa no-
més comunica el menor de 100 litres al port, provoca una 
altra taca d’entre 5.000 i 15.000 litres davant de la platja 
de la Pineda.

Repsol té previst posar en funcionament dos nous pous, 
«Montanazo» y «Lubina» a la plataforma Casablanca, 
davant de la costa del Delta de l’Ebre, autorització que 
resta pendent de la decisió del govern de l’Estat, en un 
moment en que la Comissió Europea està plantejant una 
normativa més restrictiva arran de l’accident de BP al 
Golf de Mèxic.

La companyia Repsol té un lamentable historial en ma-
tèria mediambiental a la zona i encara no s’ha resolt el 
procediment penal contra l’empresa obert pel jutjat n.º 3 
de Tarragona per dos abocaments en la fase d’exploració 
dels pous Llobarro i Montanazo.

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 que insti el Govern de l’Estat a que estableixi una 
moratòria en l’obertura dels dos pous nous en la platafor-
ma Casablanca fins que es resolguin les causes judicials 
obertes i es comprovi que l’empresa Repsol compleix i va 
complir els protocols de seguretat ambiental.

b. Que en l’exercici de les seves competències mantin-
gui una vigilància permanent dels pous Llobarro-1 i 
Montanazo-5D de la companyia Repsol, situats davant 
la costa de Tarragona, per tal de garantir la seguretat 
mediambiental de la zona.
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c. Crear una comissió de seguiment amb participació de 
representants de les corporacions locals i entitats del ter-
ritori, per tal de donar compte periòdica de les inspecci-
ons que es realitzin per part del govern.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, Joan Boada Masoliver, diputats del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a traspassar amb seguretat la carrete-
ra GI-533 al pas per Sant Dalmai, a Vilobí 
d’Onyar
Tram. 250-01412/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i Maria Dolors 
Montserrat Culleré, 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 Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

Fa uns anys es van fer obres de millora en la carretera 
GI-533, eliminant revolts perillosos a la zona del volcà 
de la Crosa, ampliant la calçada amb cunetes i construint 
diverses rotondes (a la zona de l’Empalme i entre les ur-
banitzacions de can Tarré i can Bells).

En el projecte hi havia prevista, a més a més, la construc-
ció d’una rotonda a l’alçada del nucli de Sant Dalmai, al 
terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva), que mai 
s’ha fet malgrat que es tracta d’un punt crític en conflu-
ir la carretera que porta a Brunyola i la sortida principal 
de Sant Dalmai, amb un trànsit diari estimat de més de 
8.000 vehicles.

Com a conseqüència d’un greu accident en el que van 
morir quatre joves de Sant Hilari Sacalm, s’ha posat en 
evidència una vegada més la perillositat d’aquell tram i 
la passivitat del Govern de la Generalitat en donar una 
solució al problema que ha sigut denunciat de forma re-
iterada pels ciutadans i pels representants polítics del 
territori afectat.

El fet que el traçat de la carretera sigui recte i en baixa-
da fa que els vehicles hi circulin a velocitats elevades i, 
malgrat que la visibilitat és bona, resulta molt perillós 
per als vehicles que intenten incorporar-se a la via pro-
cedents del nucli urbà de Sant Dalmai, com també ho és 
per als vianants que l’han de creuar, atès que únicament 

disposen d’un pas senyalitzat a l’alçada de la parada de 
l’autobús.

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 les mesures necessàries per garantir la 
seguretat de la travessa urbana de la carretera GI-533, al 
seu pas pel poble de Sant Dalmai, al terme municipal de 
Vilobí d’Onyar (la Selva).

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’adopció de di-
verses mesures per a reduir el fracàs escolar 
a Mataró
Tram. 250-01413/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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, Consol Pra-
dos Martínez, diputada del GP Socialista, Salvador Milà 
Solsona, diputat del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

Recentment l’OCDE ha presentat un dels seus infor-
mes «Equity and quality in education. Supporting disad
vantaged students and schools» («Equitat i qualitat en 
l’educació. Suport a les escoles i als estudiants en situació 
de desavantatge»). Aquest informe fa un seguit de reco-
manacions als polítics per a reduir el fracàs escolar.

Partint de la base que no tothom inicia el seu procés vi-
tal des del mateix punt de partida, definint l’equitat en 
educació com una suma de justícia i inclusió, («L’equitat 
en l’educació significa que les circumstàncies personals 
o socials, com gènere, origen ètnic o antecedents fami-
liars, no obstaculitzin l’assoliment del potencial educatiu 
de cadascú (justícia), i que totes les persones assoleixin 
un nivell determinat com a mínim d’habilitats (inclu-
sió).»), recomana un seguit d’actuacions, algunes dirigi-
des al sistema educatiu en general i d’altres a donar su-
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port a escoles que es troben en entorns social i culturals 
desafavorits.

La població de Mataró no és aliena a aquesta problemà-
tica. Els nivells de fracàs escolar són elevats i dins el 
mapa escolar local no totes les escoles es troben en una 
mateixa situació, pel que fa al punt de partida dels seus 
alumnes.

Una ràpida mirada a les darreres dades lliurades per 
l’Institut Municipal d’Educació (IME), actualitzades a  
7 de maig de 2012, ens diuen moltes coses sobre aquest 
tema de l’equitat:

Mitjana d’alumnes amb Necessitats Educatives Específi-
ques (NEE) a totes les escoles de Mataró: 19,98%

Mitjana d’alumnes amb Necessitats Educatives Específi-
ques (NEE) a les escoles públiques de la ciutat: 22,02%

Mitjana d’alumnes amb Necessitats Educatives Específi-
ques (NEE) a les escoles concertades de la ciutat: 17,51%

Els percentatges ja parlen per si sols, però si entrem en 
detall veurem que a Mataró hi ha algunes escoles, totes 
elles públiques, que superen el 30% d’alumnat amb Ne-
cessitats Educatives Específiques (NEE). Aquestes es-
coles tenen un risc important de quedar-se indefinida-
ment en una situació de vulnerabilitat, malgrat l’esforç 
d’equips de professors i professores excel·lents i el suport 
de les famílies, si no se’ls aplica polítiques compensatò-
ries que al mateix temps que les ajuden a desenvolupar 
projectes d’excel·lència per la millora de l’èxit escolar, les 
fan atractives per a amplis sectors de la població, tren-
cant així aquest procés pervers.

Al llarg dels darrers anys, el disseny de polítiques d’equi-
tat ha estat una constant dels governs locals de la ciutat. 
Per justícia social, però també perquè el fracàs escolar es 
paga amb escreix al cap de molts pocs anys d’haver obli-
dat les polítiques d’equitat en l’educació.

Una de les escoles amb un percentatge més elevat és la 
Germanes Bertomeu. Aquesta escola té un 34,39% dels 
seus alumnes amb Necessitats Educatives Específiques 
(NEE). L’escola, a més, es troba ocupant un edifici dels 
més antics de la ciutat amb un llarg llistat de millores pen-
dents.

D’altra banda, aquesta escola gaudia d’un projecte mu-
sical específic, el «4 cordes», que la podia fer atractiva 
per a amplis sectors de la població mataronina, a la vega-
da que afavoria l’assoliment d’importants competències 
educatives, i que hi havia el compromís de mantenir-lo 
fins l’any 2014.

També cal tenir en compte que les AMPAs d’escoles amb 
un alt percentatge de població social i cultural desafa-
vorida tenen greus dificultats per a seguir gestionant els 
menjadors escolars donat l’endarreriment en el pagament 
de les beques de menjador.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Accelerar els tràmits per la construcció del nou edifi-
ci de l’escola Germanes Bertomeu de Mataró en els ter-

renys de la Ronda Rafael Estrany, cedits pel municipi, tal 
i com estava previst, tot establint un calendari d’execu-
ció i donar-lo a conèixer a l’ajuntament i a la comunitat 
educativa

2) Mantenir el projecte «4 cordes» fins al 2014, tal i com 
estava previst, amb l’objectiu de fer-ne una avaluació i 
tenir prou elements per pensar en la seva ampliació o fi-
nalització.

3) Dissenyar, conjuntament amb l’ajuntament de Mataró, 
en el marc dels convenis de col·laboració previstos a la 
Llei d’Educació, polítiques educatives que tinguin com 
a objectiu la compensació de les dificultats de les esco-
les de la ciutat que, per la seva ubicació, antiguitat de les 
infraestructures o composició social del seu alumnat pre-
senten una situació de desavantatge en relació a d’altres, 
amb un alt risc d’entrar en un procés que els posa molt 
difícil l’increment de les seves taxes d’èxit escolar.

4) Fer efectives les beques de menjador del present curs 
escolar pendents de pagament.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Consol Prados Mar-
tínez, diputada del GP SOC; Salvador Milà Solsona, di-
putat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els efectes ne-
gatius per a la salut dels dispositius que 
emeten radiació electromagnètica
Tram. 250-01414/09

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

Reg. 72291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La Organització Mundial de la Salut y l’Agència Inter-
nacional d’Investigació sobre el Càncer varen classificar 
al maig de 2011 oficialment els camps electromagnètics 
no ionitzants de dispositius que emeten radicació (wifi, 
telèfons inal·làmbrics, telèfons mòbils o les antenes de 
telefonia mòbil) com un possible cancerigen dintre del 
grup 2B.

Diversos estudis confirmen que la radiació provinent de 
sistemes wifi causa efectes contraris a la salut (augment 



16 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 353

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 37

de les reaccions al·lèrgiques, debilita el sistema immuni-
tari, altera las hormones i neurotransmissors, etc.)

La radiació Wi-Fi pot provocar dificultats d’atenció, hi-
peractivitat i problemes d’aprenentatge.

La OMS i l’Agència Internacional de Recerca contra el 
Càncer, IARC han fet una alerta classificant, el Wi-fi i 
altres mecanismes electromagnètics com perillosos i què 
poden produir efectes adversos per a la salut humana.

Amb la constatació d’aquests efectes adversos diversos 
països (França, Alemanya, Anglaterra, Israel o Suècia)es-
tan retirant el wifi de les seves escoles, hospitals, biblio-
teques i altres institucions públiques.

El Consell d’Europa en la seva resolució 1815 demanava 
als estats membres que realitzessin campanyes informa-
tives des dels ministeris d’Educació, Medi Ambient i Sa-
nitat i que apliquessin el principi de precaució per prote-
gir la població especialment els nens i nenes.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Aplicar el principi de precaució i iniciar la substitució 
progressiva dels dispositius WIFI en aquelles escoles pú-
bliques i concertades de Catalunya en les que sigui possi-
ble una solució alternativa.

2. Realitzar campanyes informatives i de conscienciació 
contra el us immoderat de telèfons mòbils entre les nenes 
i els nens de Catalunya.

3. Realitzar una comissió d’estudi a partir de les Resolu-
cions del Parlament Europeu per discriminar els possi-
bles efectes adversos sobre la salut en les persones expo-
sades a camps electromagnètics.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes, diputats del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aturada del 
projecte de construcció d’una línia de 400 kV 
entre les subestacions elèctriques de Piero-
la i Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01417/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La «Planificación de los sectores de electricidad y gas 
2002-2011» aprovada pel Consell de Ministres de 13 de 
setembre de 2002, inclou una connexió de 400 kV entre 
les subestacions de Pierola i Santa Coloma de Gramenet. 
Es planteja construir aquesta línia aprofitant trams de la 
línia de 200 kV que uneix Santa Coloma de Gramenet 
amb Sentmenat, i implica addicionalment la construcció 
d’una subestació de 400 kV a la ciutat de Santa Coloma 
de Gramenet.

Red Elèctrica d’Espanya va manifestar la necessitat de 
la línia Pierola - Santa Coloma, perquè permetia obtenir 
una millora de les possibilitats d’evacuació dels eventuals 
excedents de la generació prevista a la zona de la desem-
bocadura del Besòs.

La posterior «Planificación de los sectores de electrici-
dad y gas 2008-2016» aprovada pel Consell de Ministres 
del 30 de maig de 2008, manté la previsió de la subes-
tació com de la línia Pierola - Santa Coloma de 400 kV,  
reconeguda en la planificació com una línia nova de 
56 km de longitud amb funció de mallat de la xarxa  
de transport.

El maig de 2009 REE presenta dos projectes separats al 
Ministeri d’Industria, el d’execució de la nova subesta-
ció Gramanet de 400 kV i el de modificació de línies de 
200 kV Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu -  
Can Jardí per a la connexió de 400 kV Pierola - Santa 
Coloma. Segons el projecte, aquesta modificació afecta 
exclusivament el terme municipal de Santa Coloma de 
Gramenet. El projecte recollit en la planificació estatal, 
denominat nova línia de 400 kV Pierola - Santa Coloma 
de 56 km, queda així reduït a un petit projecte de modi-
ficació puntual, que afecta exclusivament un dels muni-
cipis afectats. La reducció aparent del tram afectat obe-
eix a evitar l’obligació del tràmit d’avaluació d’impacte 
ambiental.

El document de planificació justifica aquesta línia per la 
necessitat de mallat de la xarxa de transport, per reforçar 
les infraestructures elèctriques que en els darrers anys 
han patit problemes en la qualitat de subministrament de-
gut entre d’altres raons als increments sostinguts de la 
demanda. Els increments de consum que es projectaven a 
futur, estan avui fortament qüestionats davant la caiguda 
de l’activitat econòmica.

Aquesta línia discorre en un important tram per zona ur-
bana al terme municipal de Santa Coloma a menys de 
75 metres, del barri de Can Franquesa i a menys de 500 
metres, de més de 6.500 habitants de la ciutat dels bar-
ris de Can Calvet, Guinardera, Singuerlín, Can Franque-
sa i Oliveres. El traçat pretén aprofitar torres construïdes 
als anys 70 i construir una nova línia de major capacitat 
sense tenir en compte els principis d’encaix amb les zo-
nes urbanes que es planteja per a les línies de molta alta 
tensió.

Igualment es planteja situar la subestació de 400 kV a 
menys de 150 metres, dels habitatges del barri de Oli-
veres.
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Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, el juliol de 2009 presenta al·legacions al 
projecte advertint de la proximitat del traçat als habitat-
ges del nucli urbà de la ciutat, exigint que es preguin les 
mesures necessàries per garantir una distància mínima 
de 500 metres, entre la nova infraestructura i els habitat-
ges de la ciutat.

Finalment el projecte presentat per Red Eléctrica de Es-
panya REE situa infraestructures elèctriques de Molta 
Alta Tensió en aeri i a menys de 100 metres, de zones 
urbanes de Santa Coloma de Gramenet, sense tenir en 
compte les pròpies indicacions incloses en la pròpia pla-
nificació com els criteris utilitzats per la mateixa compa-
nyia en el desplegament recent d’altres línies de 400 kV.

Així mateix el projecte de Red Eléctrica de Espanya REE 
no contempla la totalitat del projecte inclòs en la planifi-
cació com a nova línia de 400 kV Pierola - Santa Coloma 
de 56 km i eludir així la declaració d’impacte ambiental.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat de Catalunya:

1. A que insti al Govern de l’Estat i a Red Eléctrica d’Es-
panya que aturi el projecte actual per tal d’estudiar i ava-
luar acuradament la necessitat de construcció actual i 
futura d’aquesta infraestructura en funció de la situació 
econòmica actual.

2. A que insti al Govern de l’Estat i a Red Eléctrica d’Es-
panya el replanteig tant de la implantació de la subesta-
ció com la línia en aeri de 400 kV en el terme municipal 
de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet atesa la se-
va proximitat a zones densament habitades, al considerar 
que aquest projecte ha de complir com no pot ser d’altre 
manera la legislació ambiental i adoptar els criteris d’in-
tegració urbana utilitzats en projectes de similars carac-
terístiques, en que s’ha soterrat línies i s’han allunyat les 
torres dels habitatges com a mínim 500 metres.

3. Instar a Red Eléctrica d’Espanya a realitzar la declara-
ció d’impacte ambiental.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Ter-
rades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model d’escola inclusiva
Tram. 250-01418/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 72524 i 72549 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Les entitats COCARMI, Confederació ECOM Catalu-
nya, Down Catalunya, Facultat de Psicologia, Ciències 
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, FaPaC, FECAFAMM, FEPCCAT, Grup 
DINCAT, Confederació d’Associacions Empresarials del 
Tercer Sector Social d’Atenció a les Persones de Cata-
lunya, Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a  
Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de  
Catalunya han presentat el Manifest ‘Per la defensa  
de l’escola inclusiva, un model d’escola per A tothom’, en 
què consideren que, malgrat els avenços innegables dels 
darrers anys per avançar cap un model d’escola inclusiva 
i amb l’aval de les línies de recerca més sòlides, existei-
xen indicadors que fan perillar el camí ja recorregut, que 
són els següents:

1. Modificacions respecte de les condicions existents per 
mitjà de la Resolució de 19 de juny de 2012 del Depar-
tament d’Ensenyament per la qual s’aprova el document 
per a l’organització i el funcionament de les escoles i 
dels Centres d’Educació Especial (CEE), i les instruc-
cions de recollida de dades a efectes estadístics, per al 
curs 2012-2013:

– Canvis en la definició de les USEE (Unitats de Suport 
a l’Educació Especial), a més d’incrementar el nombre 
d’alumnes que atenen. Els tutors d’aquests alumnes, que 
fins ara eren els tutors de la seva aula ordinària, seran els 
docents de la USEE. Això suposa una merma important 
en el model d’escola inclusiva.

– Quasi no es fa esment al concepte d’escola inclusiva ni 
als principis del model d’escola inclusiva.

– Se suprimeix el punt que fa referència a la coordinació 
entre primària i secundària. Aquesta coordinació prete-
nia garantir una adequada transició dels alumnes de les 
escoles als instituts.

2. Modificacions respecte de les condicions existents 
per mitjà de la Resolució ENS/315/2012, de 23 de fe-
brer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció 
i matrícula de l’alumnat en centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya i altres centres educatius, en diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2012-2013, en què hi ha una reducció pel que fa l’oferta 
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de places destinades als programes de qualificació pro-
fessional inicial de dos a una per l’alumnat amb necessi-
tats educatives específiques.

3. Incerteses respecte de les condicions de la Resolució 
EDU/4168/2010 dóna publicitat a la relació de centres se-
leccionats per dur a terme programes i serveis de suport 
de centres d’educació especial a centres ordinaris, per a 
l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat, per 
als cursos 2010-2011 i 2011-2012. Aquesta resolució pro-
vé de l’Ordre EDU/3233/2010 per la qual es convocava 
concurs públic per a la selecció de programes i serveis de 
suport de centres d’educació especial a centres ordinaris 
per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapaci-
tat, amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 
i 2011-2012. Aquesta convocatòria finalitza el 31 d’agost 
de 2012 i des del Departament d’Ensenyament no hi ha 
un posicionament oficial sobre aquests serveis que actu-
alment s’ofereixen des dels CEE.

A l’article 81 de la LEC s’estableix que els CEE poden 
desenvolupar els serveis i programes de suport a l’esco-
larització d’alumnes amb discapacitat als centres ordina-
ris que el Departament determini. No s’ha presentat una 
avaluació consistent i objectiva de la tasca que porten a 
terme els CEE per part del Departament d’Ensenyament. 
L’escolarització d’alumnat amb discapacitats més signifi-
catives a l’escola ordinària podria estar en perill, davant 
la reducció del concert educatiu d’alguns CEE que pres-
ten aquest servei, suposadament garantit per quatre anys.

Així mateix, hi ha CEE que estan donant suport a la in-
clusió sense un suport econòmic. L’article 205.10 de la 
LEC permet al Departament d’Ensenyament establir ob-
jecte de concert unitats destinades a prestar serveis i pro-
grames de suport a l’escolarització d’alumnes amb disca-
pacitat en els centres ordinaris.

4. En les Instruccions per al proper curs escolar no es vi-
sualitza prou el pla d’acció 2008-2015 «Aprendre junts 
per viure junts», que té com a objectiu avançar en l’esco-
larització d’alumnat amb discapacitat en centres ordina-
ris juntament amb la resta d’alumnes, de manera que els 
nens i les nenes puguin desenvolupar al màxim les seves 
capacitats mitjançant la relació diària amb els companys 
i companyes, i es manté com a referent normatiu el decret 
299/1997. Aquest pla té present el model d’escola inclusi-
va comptant amb els CEE com a proveïdors de recursos i 
serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials, d’acord amb l’article 81.4 
de la LEC.

5. En el web del Departament d’Ensenyament s’hauria de 
visualitzar el model d’escola inclusiva com un dels seus 
eixos per la millora de la qualitat per a tot l’alumnat. De 
fet, ni es menciona per la lluita contra el fracàs escolar, ni 
en el web ni a les declaracions públiques de la titular del 
Departament. No s’ha d’oblidar l’horitzó del nostre país, 
de la nostra societat i de la nostra escola.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, recollint les demandes de les 
entitats signants del «Manifest per la defensa de l’escola 
inclusiva, un model d’escola per a tothom»:

1. Manifesta:

a) Que la inclusió escolar dels i de les alumnes amb dis-
capacitat en el sistema general d’educació és un dret defi-
nit per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat aprovada per l’Assemblea General de l’ONU 
en sessió Plenària de 13 de desembre de 2006 i ratifica-
da pel Govern de l’Estat espanyol juntament amb més de 
100 països i que va entrar en vigor al maig de 2008.

b) Que la inclusió escolar dels i de les alumnes amb dis-
capacitat en el sistema general d’educació és un indicador 
sensible del grau de qualitat i d’eficiència del conjunt del 
sistema educatiu, tal i com assenyalen el Moviment In-
ternacional sobre Una educació per a tothom i diversos 
organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea 
pel desenvolupament de l’atenció a les necessitats educa-
tives especials, entre d’altres).

c) Que el model d’educació inclusiva és bo per a tot 
l’alumnat i pel conjunt del sistema educatiu i que cal de-
fensar un model d’escola per l’alumnat amb discapacitat, 
sinó un model d’escola per a tothom. La llei d’Educació 
ho explicita clarament «L’atenció educativa de tots els 
alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva».

2. Insta el Govern a:

a) Modificar la Resolució de 19 de juny de 2012 del De-
partament d’Ensenyament per la qual s’aprova el docu-
ment per a l’organització i el funcionament de les escoles 
i dels Centres d’Educació Especial (CEE), i les instrucci-
ons de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 
2012-2013, per tal de reforçar el model d’escola inclusiva, 
a restituir la definició de les USEE (Unitats de Suport a 
l’Educació Especial), les ràtios preexistents, que els tu-
tors dels alumnes que atenen siguin els tutors de la seva 
aula ordinària i no els docents de la USEE i la coordina-
ció entre primària i secundària per garantir una adequa-
da transició dels alumnes de les escoles als instituts.

b) Modificar la Resolució ENS/315/2012, de 23 de fe-
brer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat en centres del Servei d’Educació 
de Catalunya i altres centres educatius, en diversos ense-
nyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-
2013, per restituir l’oferta de places destinades als pro-
grames de qualificació professional inicial d’una a dos 
per l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

c) Presentar una avaluació consistent i objectiva de la tas-
ca que porten a terme els CEE, reconsiderar la reduc-
ció del concert educatiu d’alguns CEE que presten aquest 
servei, suposadament garantit per quatre anys, i negociar 
un suport econòmic als CEE que estan donant suport a la 
inclusió que no el reben.

d) Complir l’article 81.4 de la LEC i el Pla d’acció 2008-
2015 «Aprendre junts per viure junts», que té com a ob-
jectiu avançar en l’escolarització d’alumnat amb dis-
capacitat en centres ordinaris juntament amb la resta 
d’alumnes, de manera que els nens i les nenes puguin de-
senvolupar al màxim les seves capacitats mitjançant la 
relació diària amb els companys i companyes, pel qual 
es compta amb els CEE com a proveïdors de recursos i 
serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials.



16 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 353

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 40

e) Defensar, d’acord amb el Model d’Escola Inclusiva, 
l’atenció a la diversitat basada en el principi d’inclusió 
i d’igualtat d’oportunitats, posant a l’abast dels alumnes 
els recursos necessaris per tal de fer possible la seva par-
ticipació en entorns escolars ordinaris.

f) Fer costat a la tasca dels Centres d’Educació Especial 
com a proveïdors de serveis de suport a l’escolarització 
dels alumnes amb necessitats educatives especials, tal i 
com es reflecteix a la LEC.

g) Destacar en el web del Departament d’Ensenyament el 
model d’escola inclusiva com un dels eixos per a la mi-
llora de la qualitat per a tot l’alumnat i a desenvolupar-lo 
més adequadament en els eixos del Pla de xoc contra el 
fracàs escolar.

h) Convocar una Mesa Sectorial específica per tractar i 
acordar aquestes qüestions.

i) Sol·licitar una compareixença al Parlament per presen-
tar les línies estratègiques del model educatiu d’escola in-
clusiva que té el Govern.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi d’Enòlegs de Catalunya
Tram. 250-01419/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 Justícia.

Exposició de motius

El cultiu de la vinya a Catalunya ve practicant-se des de 
temps immemorials. Té un bagatge històric important 
que es remunta a l’època romana. L’arrelament d’aquest 
cultiu al nostre país és tan important que avui dia el sec-
tor del cava i del vi és el principal motor econòmic de 
moltes comarques de Catalunya.

La importància del sector vinícola català és indubtable, 
Catalunya té més de 71.000 hectàrees dedicades al cultiu  
de vinyes i compta amb 10 denominacions d’origen: Ale-
lla, Empordà-Costa Brava, Conca de Barberà, Costers 
del Segre, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tar-
ragona i Terra Alta. Això ens dona unes xifres de produc-
ció d’uns 180 milions d’ampolles de vi de les diferents 
denominacions d’origen i més de 200 milions d’ampolles 

de cava que tenen la major part del seu mercat fora de 
Catalunya.

Al voltant del cultiu de la vinya i la comercialització del 
vi i del cava s’ha generat una activitat econòmica i forma-
tiva força important. Cada vegada el mercat és més exi-
gents amb els productes i cada vegada és més important 
la competència en el sector vitivinícola, per aquest motiu 
els productor dediquen més esforços a millorar la quali-
tat dels seus productes. Aquesta realitat està fent que els 
nombre d’enòlegs sigui creixent any rere any a Catalunya.

Els enòlegs de Catalunya venen reclamant des de fa al-
guns temps ja, la creació d’un col·legi professional pel seu 
col·lectiu. Des del marc d’un col·legi professional es re-
coneixerà la importància econòmica, social i geogràfica 
que té a Catalunya la producció vinícola i la professió 
d’enòleg i a més, esdevindrà l’instrument que, d’una ban-
da, garantirà la seguretat alimentària i sanitària i la qua-
litat del producte envers els seus consumidors, i d’altra 
banda, aglutini a tots els professionals del sector.

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 iniciar els tràmits necessaris per tal de crear el Col-
legi d’Enòlegs de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de juny 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’autopista AP-7 des de la carre-
tera C-15 a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01420/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72539 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, 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 Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

La posta en servei del desdoblament d’un nou tram de la 
carretera C-15, entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del 
Penedès, presenta algunes mancances en allò que fa refe-
rència a la senyalització, cosa que representa una dificul-
tat per als usuaris de la via, al no aparèixer indicat l’accés 
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a l’autopista AP-7 quan es circula en direcció Martorell, 
Barcelona i Girona.

L’únic rètol indicador està ubicat a 50 metres de l’accés a 
la sortida, en les cabines del peatge situades en el terme 
de Vilafranca del Penedès.

Per tal d’esmenar la indicada mancança i facilitar la mà-
xima informació als usuaris de la via, en benefici de la 
seguretat de la circulació, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a instal·lar els panells informatius o els senyals indi-
cadors que s’escaigui per tal de senyalitzar degudament 
l’accés a l’autopista AP-7, en la direcció Martorell-Barce-
lona-Girona, en el tram desdoblat de la carretera C-15, al 
terme municipal de Vilafranca del Penedès (Anoia)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Santi Rodríguez i Serra Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu adjunt Diputada
del GP del PPC del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat a la carretera C-15 entre Vila-
nova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01421/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, 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 Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

Des de l’entrada en servei del desdoblament de la carre-
tera C-15 (Eix Diagonal) en el tram entre Vilanova i la 
Geltrú i Vilafranca del Penedès, s’han produït diversos 
accidents greus que han donat lloc a un balanç de 6 per-
sones mortes i nombrosos persones ferides de gravetat.

En el tram, d’uns 14 kilòmetres de longitud, hi ha un punt 
d’especial perillositat quan la carretera s’estreny i de qua-
tre carrils de circulació (2 per cada sentit) continua amb 
2 carrils (1 per cada sentit), donant lloc a retencions i a 
situacions de perill per als vehicles que hi circulen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a adoptar amb caràcter urgent les mesures que resul-
tin adients per tal de millorar les condicions de seguretat 
en la circulació del tram de la carretera C-15, entre Vila-
nova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, en el que la via 
s’estreny, passant de dos carrils de circulació a un.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Santi Rodríguez i Serra Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu adjunt Diputada
del GP del PPC del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 
i sobre l’elaboració d’un informe d’impacte 
ambiental a la Vall de Tost en cas que Knauf 
hi obri una guixera
Tram. 250-01422/09

Presentació
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mònica 
Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari 
Socialista, Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Dolors López Aguilar, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera 
i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 72548 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mònica Lafuen-
te de la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, Agustí López Pla, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Dolors López Aguilar, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular, Josep Vendrell 
Gardeñes diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Car-
men de Rivera Pla, diputada del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, 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 territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Vall de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet (Alt Ur-
gell), està situada a l’extrem oest de la serra de Cadí, en-
tre aquesta i la vall del riu Segre. Actualment existeixen 
tres nuclis habitats a la vall: Torà de Tost, Castellar de 
Tost i al final de la vall els Hostalets de Tost.
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Ribera d’Urgellet és un municipi de la comarca de l’Alt 
Urgell que agrupa disset poblets petits, té una població 
total d’uns mil habitants i una extensió de cent quilòme-
tres quadrats, el cap de municipi és el poble del Pla de 
Sant Tirs. Per tant, Ribera d’Urgellet és veïna de La Van-
sa i el Cadí, per l’est; el municipi de les Valls d’Aguilar, 
per l’oest; Organyà, pel sud, i Montferrer i Castellbó, pel 
nord. La meitat dels cent quilòmetres quadrats d’extensió 
de Ribera d’Urgellet l’ocupen els antics pobles del vell 
municipi de Tost, que són Hostalets de Tost, Castellar de  
Tost, Tost, la Bastida de Tost, Torà de Tost, Montant  
de Tost, Fontelles i Sauvanyà. En aquests pobles, excep-
te a Tost i a Sauvanyà que romanen encara deshabitats, 
hi viuen unes cent persones que tripliquen el seu nombre 
els caps de setmana amb una ocupació ferma de segones 
residències.

La Vall de Tost és molt representativa a l’hora d’expli-
car la història geològica de Catalunya en una àrea molt 
reduïda, ja que presenta una altra singularitat a causa de 
l’excepcionalitat del seu registre, amb 440 milions anys 
d’història i formacions, estructures i un patrimoni pale-
ontològic en bon estat de conservació pel fet que ha sigut 
fins ara una vall poc coneguda.

El Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran del 2006 
proposa la conca del riu Tost com a espai obert de pro-
tecció especial d’interès regional ja que està definida com 
a connector fluvial entre el Segre i el Cadí, amb diversos 
hàbitats d’interès comunitari entre els quals hi ha una ex-
tensa verneda i els hàbitats de sòl guixenc. Segons aques-
ta llei, «s’han d’atorgar una funció prioritària als cursos 
fluvials de les àrees de muntanya a altres elements del 
territori lineals i continus o que actuen com a punts d’en-
llaç, amb independència del fet que tinguin la condició 
d’espais naturals protegits. Les administracions públi-
ques han de promoure unes directrius de conservació de 
les àrees de muntanya que atenguin com a mínim els va-
lors paisatgístics hídrics i ambientals d’aquestes.» El pla 
territorial de l’Alt Pirineu i Aran precisament crea una 
xarxa de sòl no urbanitzable de protecció preventiva en 
el qual es troba la solana de Tost on Knauf vol realitzar 
l’activitat extractiva.

L’empresa alemanya Knauf ha demanat permís per ex-
plotar 622 hectàrees des de les quals vol extreure guix 
d’entrada durant trenta anys, ja que el permís d’investi-
gació abraça una zona molt més àmplia. En tot el procés 
no s’ha comptat en cap moment amb l’opinió de la gent 
del territori que aspira a reconstruir-ne les cases i masi-
es per poder-les habitar, i que majoritàriament s’oposa al 
projecte. I això arriba a la Vall de Tost després d’haver-se 
donat permisos per ampliar durant 30 anys més la grave-
ra de COMACSA, molt a prop de la guixera projectada, 
i amb la d’Àrids La Vansa una mica més al sud i en acti-
vitat contínua. Es tracta, doncs, d’una zona ja molt explo-
tada per un tipus d’indústria molt agressiva amb l’entorn.

Atès que l’explotació d’aquesta nova guixera de 622 hec-
tàrees tindria una clara afectació sobre el patrimoni natu-
ral i cultural de la Vall de Tost

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

Proposta de resolució

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

– Complir amb les determinacions del Pla territorial par-
cial de l’Alt Pirineu i Aran per poder preservar els valors 
naturals, culturals i patrimonials de la Vall de Tost.

– A que, amb la voluntat de garantir la integritat i el pro-
grés sostenible de la Vall de Tost, ampliï l’exigència a 
Knauf i li faci presentar informes tècnics més precisos 
i rigorosos sobre l’impacte que la nova guixera podria 
provocar al paisatge de la vall, als pobles recentment re-
construïts de La Bastida de Tost, Torà de Tost i Castellar 
de Tost i a la gent que en ells hi viu, a la flora protegida 
(especialment a les plantes gipsícoles), a la fauna protegi-
da, al patrimoni paleontològic (petjades de rèptils i altres 
espècies del Permià) i arquitectònic (ermita de St. Genis 
i masies històriques aïllades), el probable comportament 
de les aigües freàtiques, el tall dels camins històrics de 
comunicació entre els pobles i l’impacte a l’economia (es-
pecialment la ramadera) de la zona en el cas que es deci-
dís l’explotació dels guixos.

– Fer una avaluació de l’impacte acumulat en una zona 
que ja presenta una forta intensitat d’actuacions extrac-
tives i que augmentaria substancialment amb l’autoritza-
ció de l’explotació de la guixera de Tost. Les conclusi-
ons d’aquesta avaluació hauran de fer-se públiques abans 
del finiment del procés administratiu d’autorització de la 
guixera.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del GP d’ERC; Monica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP Socialista; Agustí 
López Pla, diputat del GP de CiU; Dolors López Aguilar, 
diputada del GP del PP; Josep Vendrell Gardeñes, dipu-
tat del GP d’ICV-EUiA; Carmen de Rivera Pla, diputada 
del SP de C’S

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 72891).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.07.2012.
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Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals
Tram. 270-00015/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72908).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 12.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.07.2012.

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eu-
rovegas
Tram. 300-00191/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 73118 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

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 17, 18 i 19 de juliol 2012.

– Quin és el capteniment del govern en matèria de Terri-
tori i Sostenibilitat en relació amb el Projecte Eurovegas?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
mesures anunciades pel president del Go-
vern de l’Estat
Tram. 300-00192/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73130 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la interpel·lació 
següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 17, 18 i 19 de juliol de 2012.

– Sobre el capteniment del Govern en relació a les dar-
reres mesures anunciades pel president del Govern espa-
nyol.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
cicle de l’aigua
Tram. 300-00193/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73132 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

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 17, 18 i 19 de juliol de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
gestió del cicle de l’aigua?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política co-
municativa i els mitjans de comunicació pú-
blics
Tram. 300-00194/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 73133 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

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 17, 18 i 19 de juliol de 
2012.

– Quin és el capteniment en relació amb la política co-
municativa del Govern i en relació amb els mitjans de 
comunicació públics?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00195/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 73136 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17, 18 i 19 de 
juliol de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre els darrers es-
deveniments que afecten al món local català?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a pal·liar les conseqüències so-
bre el consum de l’augment de l’impost so-
bre el valor afegit
Tram. 300-00196/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 73140 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.07.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17, 18 i 19 de 
juliol de 2012.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Genera-
litat per pal·liar les conseqüències sobre el consum de la 
pujada del tipus reduït i del tipus general de l’IVA, anun-
ciada pel Govern central?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00197/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 73141 i 73146 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.07.2012

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 17, 18 i 19 de juliol del 2012.

– Quines són les mesures del Govern de la Generalitat en 
relació a l’ocupació?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00012/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
juliol de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i  
de conformitat amb l’article 41.2 del Reglament, ha 
acordat que la presidència de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (CIGAS) 
correspongui al Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

D’acord amb els antecedents i el que ha estat manifestat 
en la Junta de Portaveus, la presidència serà l’únic òr-
gan rector de la Mesa de la Comissió. Així mateix, s’en-
comana al lletrat que ha d’assistir la Comissió d’exer-
cir-ne les funcions de secretari, als efectes d’aixecar 
l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del 
president, les certificacions que corresponguin.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 408-00013/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
juliol de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb els articles 58.2 i 40.1 del Regla-
ment, ha acordat que la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses (CIGAS) sigui 
integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
amb el benentès que el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió n’ha de designar, a més, el president. La 

Comissió ha d’adoptar les decisions pel sistema de vot 
ponderat.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 308/
IX, sobre la presentació d’un calendari de 
treball amb relació a les iniciatives legislati-
ves necessàries per a la creació de la vegue-
ria de la Catalunya Central
Tram. 290-00297/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 resolució 308/IX amb 
número de tramitació 290-00297/09, sobre la presenta-
ció d’un calendari de treball amb relació a les iniciatives 
legislatives necessàries per a la creació de la vegueria de 
la Catalunya Central, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72540).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 17 d’oc-
tubre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.
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Control del compliment de la Resolució 309/
IX, sobre la presentació d’un calendari de 
treball amb relació a les iniciatives legislati-
ves necessàries per a la creació de la vegue-
ria de l’Alt Pirineu
Tram. 290-00298/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 resolució 309/IX amb 
número de tramitació 290-00298/09, sobre la presenta-
ció d’un calendari de treball amb relació a les iniciatives 
legislatives necessàries per a la creació de la vegueria de 
l’Alt Pirineu, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72546).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 17 d’oc-
tubre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 420/
IX, sobre l’increment de les mesures d’inves-
tigació i vigilància dels grups d’extrema dre-
ta, xenòfobs o racistes
Tram. 290-00403/09

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 430/
IX, sobre el permís per a la captura puntu-
al de la polla blava al delta de l’Ebre i sobre 
les indemnitzacions pels danys causats pels 
flamencs als conreus d’arròs
Tram. 290-00412/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72517 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00412/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 430/IX, 
sobre el permís per a la captura puntual de la polla blava 
al delta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys 
causats pels flamencs als conreus d’arròs.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 430/IX, sobre el permís per a 
la captura puntual de la polla blava al delta de l’Ebre i so-
bre les indemnitzacions pels danys causats pels flamencs 
als conreus d’arròs (núm. tram. 290-00412/09), us infor-
mo del següent:

La polla blava Porphyrio porphyrio és una espècie prote-
gida a diferents nivells i en particular la legislació estatal 
(Ley 42/2007) no permet establir-hi excepcions al règim 
general de protecció d’aquesta espècie ja que és sotmesa 
a allò que determinen els articles 52, 54 i 58 quant a ga-
ranties per a la conservació d’aquestes espècies. Es po-
den efectuar autoritzacions puntuals que no suposin un 
perjudici al manteniment de l’estat de conservació de les 
poblacions corresponents amb una autorització justifica-
da. Tot això amb comunicació al govern central dels re-
sultats i del conjunt de circumstàncies.

En aquest sentit, el DAAM ha posat en coneixement del 
Ministerio i ha reclamat la resolució de la problemàtica 
relativa als danys que pateixen les collites a causa la pre-
sència de polla blava i els ha manifestat també la voluntat 
dels pagesos de minimitzar els danys preferentment en-
lloc de rebre compensacions econòmiques que no s’ajus-
ten a unes pèrdues reals que van en augment any rere 
any.

Pel que fa a la inclusió dels costos de maquinària, perso-
nal i pèrdua de producció en les indemnitzacions que es 
paguen pels danys que causen els flamencs en el conreu 
de l’arròs al Delta de l’Ebre, el Decret 176/2007, de 31 ju-
liol, estableix a l’Annex IV el barem de la valoració eco-
nòmica per a les indemnitzacions pels danys causats per 
la presència d’espècies amenaçades de la fauna salvatge 
envers l’agricultura.

S’ha iniciat la tramitació d’una modificació dels Anne-
xos del Decret per tal d’actualitzar els preus d’indemnit-
zació. Així la valoració dels danys es preveu que es fixi 
«d’acord amb els preus de mercat mitjançant informe de 
valoració emès per les oficines comarcals o els serveis 
territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural». D’aquesta forma, 
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totes les despeses de producció i maquinària hi seran in-
closes.

Barcelona, 22 de juny de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 448/
IX, sobre el concert de places en el centre 
de dia i en el futur centre de nit de la Resi-
dència de Gent Gran del Pinell de Brai
Tram. 290-00429/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72305 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00429/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 448/IX, 
sobre el concert de places en el centre de dia i en el futur 
centre de nit de la Residència de Gent Gran del Pinell de 
Brai.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 448/IX, sobre el concert de 
places en el centre de dia i en el futur centre de nit de la 
Residència de Gent Gran del Pinell de Brai (núm. tram. 
290-00429/09), us informo que el Departament de Ben-
estar Social i Família, amb la voluntat de donar la màxi-
ma cobertura possible a les necessitats reals del territori i 
amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema, es-
tà avançant en l’anàlisi dels recursos existents i dels pro-
jectes en desenvolupament, i elaborant el seguiment dels 
projectes en curs i en provisió, amb l’objectiu d’unificar 
criteris.

Així, s’està treballant en les bases de la futura Progra-
mació Territorial de serveis socials especialitzats a partir 
d’una visió més integrada del territori.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 458/
IX, sobre el suport a les tasques de recupe-
ració de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
Tram. 290-00439/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 resolució 458/IX, amb 
número de tramitació 290-00439/09, sobre els suport a 
les tasques de recuperació de la Maternitat d’Elna (Ros-
selló), el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72542).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 28 de 
setembre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 460/
IX, sobre la garantia de continuïtat efectiva 
del Memorial Democràtic
Tram. 290-00441/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i titu-
lar del Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 460/IX amb 
número de tramitació 290-00441/09, sobre la garantia de 
continuïtat efectiva del Memorial Democràtic, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72545).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 28 de 
setembre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 465/
IX, sobre l’estudi de mesures d’ajut per als 
municipis amb poca població
Tram. 290-00446/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 resolució 465/IX amb nú-
mero de tramitació 290-00446/09, sobre l’estudi de me-
sures d’ajut per als municipis amb poca població, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72543).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 28 de 
setembre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 534/
IX, sobre l’execució de la integració urbana 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 290-00507/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72317 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00507/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 534/IX, 
sobre l’execució de la integració urbana de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i 
Vilanova del Camí.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 534/IX, sobre l’execució 
de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí 
(núm. tram. 290-00507/09), us informo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat va proce-
dir a l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu «Nova 
estació dels FGC a Igualada», que inclou la integració 
urbana de la línia d’FGC a Igualada i Vilanova del Camí, 
en data 20 de gener de 2012.

En aquests moments es troba en fase de licitació la redac-
ció del corresponent projecte constructiu, amb previsió 
d’adjudicació durant el proper estiu.

Serà un cop finalitzada la redacció del projecte construc-
tiu i en funció de les disponibilitats pressupostàries, quan 
es podrà establir el calendari d’execució de la integració 
urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya a Igualada i Vilanova del Camí (Anoia), i quan 
podrà ésser presentat en la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat d’aquesta Cambra.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 73/IX, 
sobre les infraestructures
Tram. 390-00073/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat 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 el termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció amb número de tramita-
ció 390-00073/09, sobre 73/IX, sobre les infraestructu-
res, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller de Territori i Sostenibilitat (reg. 
72320).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes a 
l’apartat 2.a davant la Comissió corresponent, el qual fi-
nirà el 19 de juliol de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 72547 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

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 resolució 94/IX amb nú-
mero de tramitació 390-00094/09, sobre la situació de la 
funció pública, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 5 de juliol 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. 72547).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes a 
l’apartat a davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 17 d’octubre de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.07.2012.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
l’informe intern sobre l’ús de les contencions 
físiques amb la gent gran ingressada en re-
sidències
Tram. 354-00204/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 25, del 10.07.2012 (DSPC-C 363).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 25, tinguda el 10.07.2012 
(DSPC-C 363).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incidents de la celebració de la victò-
ria de la selecció espanyola de futbol l’1 de 
juliol de 2012 i sobre les ordres als mossos 
d’esquadra d’aturar vehicles perquè els con-
ductors responguessin a una enquesta so-
bre els serveis d’Autema

Tram. 354-00245/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 72236).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
09.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el retard en el pagament del fons d’ajut 
social al Cos de Mossos d’Esquadra corres-
ponent al 2010

Tram. 354-00246/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 72519).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
09.07.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
toni Duran i Lleida, president de la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat i de la Comis-
sió Mixta de Traspassos, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre la supressió de la seu de la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions a Barce-
lona

Tram. 356-00633/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 28, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 365).

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Cárdenas, delegat de l’Associació per a la 
Defensa del Menor, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti l’Associació i les seves propostes
Tram. 356-00692/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 25, tinguda el 10.07.2012 (DSPC-C 363).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 25, tinguda el 10.07.2012 (DSPC-C 363).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ateneu Popular Garriguenc 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la construcció d’una 
planta de biomassa a Juneda (Garrigues)
Tram. 356-00760/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72034).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 04.07.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Gorka 
Knörr, director de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre les 
activitats i les línies prioritàries d’actuació 
d’aquesta institució
Tram. 356-00763/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72342).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 06.07.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’actualit-
zació de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració de l’Estat
Tram. 355-00100/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 11.07.2012 
(DSPC-C 368).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació relativa a la creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 355-00105/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 28 de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació, tinguda el 11.07.2012 (DSPC-C 364).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’actualit-
zació de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central del període 2006-
2009
Tram. 355-00113/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 11.07.2012 
(DSPC-C 368).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 355-00114/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 11.07.2012 
(DSPC-C 368).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre les accions 
del Govern per a potenciar el turisme
Tram. 355-00145/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 11.07.2012 (DSPC-C 364).

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades en compliment de l’article 5.2 
de la Llei 28/2001
Tram. 355-00146/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 72284).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 10.07.2012.
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Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades en compliment de la Resolu-
ció 420/IX per a fer balanç de les actuaci-
ons dels Mossos d’Esquadra amb relació a 
les activitats delictives de grups d’extrema 
dreta
Tram. 355-00147/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 72285).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 10.07.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració amb el conseller de 
Benestar Social i Família per a informar so-
bre l’informe intern sobre l’ús de les conten-
cions físiques amb la gent gran ingressada 
en residències
Tram. 355-00148/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 25, del 10.07.2012 (DSPC-C 363).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Antoni Carné, president de 
l’Ens de Comunicació Associativa, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a informar 
sobre la memòria d’activitats de l’entitat
Tram. 357-00161/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 11.07.2012 (DSPC-C 367).

Compareixença d’una representació de la 
secció sectorial del porquí de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar 
sobre l’aplicació de la normativa de salut i 
benestar animals
Tram. 357-00392/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 11.07.2012 (DSPC-C 369).

Compareixença de Francesc Cárdenas, de-
legat de l’Associació per a la Defensa del 
Menor, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre l’As-
sociació i les seves propostes
Tram. 357-00426/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 25, tinguda el 10.07.2012 (DSPC-C 363).

Compareixença d’una representació de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a presentar l’Informe INSOCAT per a la 
millora de l’acció social
Tram. 357-00427/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 25, tinguda el 10.07.2012 (DSPC-C 363).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2011
Tram. 359-00018/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 11.07.2012 (DSPC-C 365).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 37

Convocada per al dia 17 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

17 de juliol de 2012

16.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2008, de l’11 de març. Tram. 200-00021/09. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lec-
tura única (text presentat: BOPC 350, 3).

2. Proposició de llei de la renda mínima d’inserció. Tram. 
202-00081/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 311, 19).

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Tram. 
202-00056/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 114, 13).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Tram. 
202-00082/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 311, 28).

5. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de juliol, a les 10.00 h).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
bre-endeutament personal i familiar i de protecció en-
front de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual. Tram. 270-00001/09, 270-00002/09 i 270-
00004/09. Comissió de Justícia. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 352, 18).

7. Procediment per a la interposició d’un recurs d’incons-
titucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la 
seguretat de les seves prestacions. Tram. 212-00003/09. 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta d’interposició de 
recurs d’inconstitucionalitat. (Dictamen Consell de Ga-

ranties Estatutàries: BOPC 328, 43 i proposta d’interpo-
sar recurs: BOPC: 336, 54).

8. Procediment per a la interposició d’un recurs d’incons-
titucionalitat contra el Reial decret llei 14/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la des-
pesa pública en l’àmbit educatiu. Tram. 212-00005/09. 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta d’interposició de 
recurs d’inconstitucionalitat. (Propostes d’interposar re-
curs: BOPC: 340, 60 i 347, 64).

9. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera. Tram. 212-00004/09. Més d’una desena part dels 
diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta d’interposició de recurs d’inconstitu-
cionalitat. (Dictamen Consell de Garanties Estatutà ries: 
BOPC 351, 23 i proposta d’interposar recurs: BOPC: 
351, 17).

10. Comunicació al Ple de la composició de la mesa 
d’una comissió (art. 41.2 del Reglament).

11. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/09. Comissió de 
l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (Dictamen: BOPC 347, 80).

12. Procediment per a elegir sis vocals del Consell As-
sessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries. Tram. 284-00018/09. Grups parlamentaris. Desig-
nació.

13. Procediment per a elegir cinc membres del Consell 
Superior de la Cooperació. Tram. 284-00019/09. Grups 
parlamentaris. Designació.

14. Procediment per a designar el director o directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Tram. 284-
00020/09. Consell Assessor de Protecció de Dades. De-
signació.

15. Procediment per a designar setze membres del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 284-00001/09. 
Grups parlamentaris. Designació.

16. Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals. Tram. 202-00058/09. Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (Dictamen: BOPC 352, 7). (Aquest punt es 
substanciarà el dia 19 de juliol, a les 10.00h)

17. Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
anunciades pel president del Govern de l’Estat. Tram. 
300-00192/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substan-
ciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previs-
tes per a pal·liar les conseqüències sobre el consum de 
l’augment de l’impost sobre el valor afegit. Tram. 300-
00196/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substan-
ciació.
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19. Interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 
300-00195/09. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la política comunica-
tiva i els mitjans de comunicació públics. Tram. 300-
00194/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 300-
00197/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Substanciació.

22. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del cicle de 
l’aigua. Tram. 300-00193/09. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

23. Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eurovegas. 
Tram. 300-00191/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el manteniment de la immersió lingüística a les escoles. 
Tram. 302-00166/09. Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el Pla de l’energia 2012-2020. Tram. 302-00167/09. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres decisions en matèria de política educativa. 
Tram. 302-00169/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix. 
Tram. 302-00170/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política pública de cooperació. Tram. 302-00171/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les decisions del Departament d’Ensenyament i les con-
dicions als centres d’ensenyament. Tram. 302-00172/09. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 31 de 
març de 2012 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2012
Tram. 334-00068/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 71686 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la Comissió D’economia, Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació a 31 de març de 2012, a la qual es 
refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 29 de juny de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre el compliment de les missions 
específiques de servei públic audiovisual de 
competència de la Generalitat
Tram. 337-00031/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 72272 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.07.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Respectada presidenta,

L’article 29 de la Llei 22/2005 de la comunicació audi-
ovisual de Catalunya estableix que «correspon al Parla-
ment i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord 
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amb les seves atribucions, de controlar que la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals compleix les missions 
de servei públic que li corresponen, i també del que esta-
bleix el contracte programa pel que fa als objectius espe-
cífics derivats d’aquestes». El Consell de l’Audiovisual, 
per la seva banda, d’acord amb la llei de creació té, entre 
les seves funcions, «garantir el compliment de les missi-
ons de servei públic assignades als mitjans de comunica-
ció audiovisual de gestió pública».

En aquest marc, el Ple del Consell de l’Audiovisual, en la 
sessió del 27 de juny de 2012, va aprovar l’Informe en re
lació amb el compliment de les missions específiques de 
servei públic audiovisual de competència de la Generali
tat de Catalunya, que t’adjunto.

Si bé les missions de servei públic s’assignen al conjunt 
dels serveis de comunicació audiovisual, aquest primer 
informe del Consell se centra en Televisió de Catalunya, 
i d’una manera particular en TV3. En l’informe s’analit-
za el compliment de les missions específiques de servei 
públic de TVC durant l’any 2011, d’acord amb l’article 26 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya.

Amb aquest Informe, el Consell vol també aportar ele-
ments i materials que puguin ser d’utilitat en el procés 
d’elaboració del contracte programa de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals que n’ha de fixar els 
objectius concrets de servei públic, tal com preveu l’arti-
cle 24 de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya.

Ben cordialment,

Barcelona, 4 de juliol de 2012

Ramon Font Bové

Carme Figueras i Siñol, consellera secretària del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya,

Certifico: Que el Ple del Consell, en la sessió del 27 de 
juny de 2012, ha adoptat l’Acord 110/2012 sobre l’apro-
vació de l’Informe en relació amb el compliment de les 
missions específiques de servei públic audiovisual de 
competència de la Generalitat de Catalunya: Televisió 
de Catalunya  Any 2011

Acord 110/2012, de 27 de juny, del Ple  
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

1. L’article 29 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, determina que 
«correspon al Parlament i al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, d’acord amb les seves atribucions, de contro-
lar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
compleix les missions de servei públic que li correspo-
nen, i també del que estableix el contracte programa pel 
que fa als objectius específics derivades d’aquestes». Ai-
xí mateix, la lletra q de l’article 10 de la Llei 2/2000, de  
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, dis-
posa que el Consell té la funció de «garantir el compli-
ment de les missions de servei públic assignades als mit-
jans de comunicació audiovisual de gestió pública».

2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha elaborat 
un primer informe en relació amb el compliment de les 
missions específiques de servei públic de comunicació 
audiovisual de competència de la Generalitat de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 26 de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya. En concret, l’article 26, que fa referència a les missi-
ons del servei públic audiovisual de la Generalitat, n’es-
tableix la missió principal i n’identifica i n’enumera les 
missions específiques.

Aquest informe s’estructura, d’acord amb el que estableix 
l’article 26 de la Llei 22/2005, en els apartats següents: 
impuls del coneixement i el respecte dels valors consti-
tucionals, estatutaris, de dret comunitari i dels tractats 
internacionals; la transmissió d’una informació veraç, 
objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme 
polític, social i cultural, i també amb l’equilibri terri-
torial; la difusió de l’activitat del Parlament, dels grups 
parlamentaris, de les organitzacions polítiques i socials i 
dels agents socials de Catalunya; la garantia de la màxi-
ma continuïtat en la prestació del servei i de la plena co-
bertura del conjunt del territori, la garantia de l’accés de 
tots els ciutadans a les diferents prestacions integrants, 
en cada moment, del servei públic de comunicació audio-
visual; la garantia que les persones amb discapacitat pu-
guin accedir d’una manera efectiva a tots els continguts 
emesos; la promoció, el coneixement i la difusió de la  
llengua i la cultura catalanes, dins el marc general de  
la política lingüística i cultural de la Generalitat, i tam-
bé de l’aranès, en els termes establerts per la legislació 
vigent; la promoció activa de la convivència cívica, el  
desenvolupament plural i democràtic de la societat,  
el coneixement i el respecte a les diverses opcions i ma-
nifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i 
religioses presents al territori de Catalunya; la promoció 
activa de la igualtat entre dones i homes, que inclou la 
igualtat de tracte i d’oportunitats, el respecte a la diver-
sitat i a la diferència, la integració de la perspectiva de 
gènere, el foment d’accions positives i l’ús d’un llenguat-
ge no sexista; el reforç de la identitat nacional com un 
procés integrador, en evolució constant i obert a la di-
versitat; el subministrament de continguts i serveis au-
diovisuals dirigits als sectors més amplis i diversos de 
l’audiència, amb una atenció especial als col·lectius més 
vulnerables; la definició, l’aplicació i l’impuls d’un mo-
del de comunicació basat en la qualitat, la diversitat en 
l’oferta, el foment de la innovació, el respecte dels drets 
dels consumidors i l’exigència ètica i professional; l’afa-
voriment de l’accés dels ciutadans de Catalunya a la for-
mació, la difusió, el coneixement i la divulgació màxims 
dels principals esdeveniments polítics, socials, econò-
mics, científics i esportius de la societat de Catalunya; 
la contribució a estrènyer els vincles, mitjançant la coo-
peració i les activitats que li són pròpies, amb la resta de 
comunitats de llengua i cultura catalanes; la contribució 
al desenvolupament de les indústries culturals catalanes, 
especialment les audiovisuals, la promoció de la creació 
audiovisual i de noves formes d’expressió en aquest àm-
bit; la difusió del servei públic de comunicació audiovi-
sual de la Generalitat més enllà del territori de Catalu-
nya com a mecanisme de projecció exterior de la cultura,  
la llengua i els valors de la societat catalana, mitjançant la  
utilització de les tecnologies més adequades a aquest 
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efecte, i, finalment, la contribució al desenvolupament de 
la societat del coneixement utilitzant les diverses tecno-
logies i vies de difusió i els serveis interactius, desplegant 
nous serveis i afavorint l’apropament de l’administració 
pública als ciutadans.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya adopta els següents

Acords

1. Aprovar l’Informe en relació amb el compliment de les 
missions específiques del servei públic audiovisual de 
competència de la Generalitat de Catalunya: Televisió 
de Catalunya  Any 2011, que s’adjunta a aquest Acord 
com a part integrant.

2. Remetre aquest Acord al Parlament de Catalunya, al 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Ca-
talunya i a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

I perquè així consti, signo aquest certificat, a l’empara del 
que estableix l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 4 de juliol de 2012

Carme Figueras i Siñol
Consellera secretària

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Encàrrec de funcions i nomenament d’un 
funcionari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 04.07.2012

Secretaria General

A partir de l’1 de juliol de 2012 el lloc de treball de lletrat 
major del Parlament queda vacant temporalment amb 
motiu de l’absència de la persona titular de la plaça.

En data 20 de setembre de 2012 el lloc de treball de lle-
trat major del Parlament restarà definitivament vacant 
amb motiu de la jubilació de la persona titular de la plaça.

Atesa la necessitat de proveir l’esmentat lloc de treball 
tenint en compte la seva naturalesa, les atribucions i les 
responsabilitats envers la Mesa i la Junta de Portaveus 
del Parlament de Catalunya, i també per la seva comesa 
en la coordinació dels Serveis Jurídics de la cambra, l’as-

sessorament en matèria constitucional i l’assistència a la 
secretària general.

De conformitat amb el que disposa l’article 105 del De-
cret 123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb relació al nomenament d’en-
càrrec de funcions.

D’acord amb el que estableix l’article 3 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Primer. Encarregar a Antoni Bayona i Rocamora, direc-
tor d’Estudis Parlamentaris, a més de les funcions prò-
pies del seu càrrec, les del lloc de treball de lletrat major 
del Parlament, amb motiu de l’absència de l’actual titular 
i fins al 19 de setembre de 2012, amb efectes a partir de 
la data de la presa de possessió.

Segon. Nomenar Antoni Bayona i Rocamora lletrat ma-
jor del Parlament amb efectes a partir del dia 20 de se-
tembre de 2012, data de jubilació de la persona titular 
de la plaça, amb els drets i deures inherents al càrrec, 
i encarregar-li que continuï desenvolupant les funcions  
del lloc de director d’Estudis Parlamentaris fins que 
aquest lloc sigui cobert definitivament.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’ha-
ver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a elegir dos membres i el 
president o presidenta del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya
Tram. 285-00004/08 i 285-00001/09

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la presa de possessió de membres  
i del president del Consell de l’Audiovisual  
de Catalunya

Al Palau del Parlament, el dia 9 de juliol de 2012, a les 
dotze del migdia, davant la presidenta del Parlament, 
Núria de Gispert i Català, i en presència de membres de 
la Mesa del Parlament, de la secretària general, del lle-
trat major, de portaveus i diputats dels grups parlamen-
taris, del secretari general del Departament de la Presi-
dència, del secretari de Comunicació, d’expresidents i de 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, del 

síndic major de la Sindicatura de Comptes, del president 
del Consell de Garanties Estatutàries i d’altres convidats, 
han pres possessió del càrrec de membres del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya Roger Loppacher i Crehuet  
i Daniel Sirera i Bellés, i ha pres possessió del càrrec 
de president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  
Roger Loppacher i Crehuet.

La secretària general ha llegit les resolucions del Ple 
del Parlament per les quals es designen els membres i 
el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
La presidenta del Parlament els ha lliurat la credencial 
que n’acredita el nomenament. El president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya ha adreçat unes paraules 
als assistents. La presidenta del Parlament ha clos l’ac-
te adreçant-se a les persones que han pres possessió del 
càrrec i desitjant-los una tasca plena d’encerts al servei 
de Catalunya.

L’acte s’ha clos a les dotze del migdia i deu minuts.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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	Tram. 250-00974/09
	Retirada
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	Tram. 250-00994/09
	Decaïment


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de 
	Tram. 250-00997/09
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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
	Retirada
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	Rebuig
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	Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
	Tram. 284-00020/09
	Propostes de candidats



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


	Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Castelldefels
	Tram. 250-01259/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la reobertura del centre d’urgències d’atenció primària del CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts
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	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
	Tram. 250-01346/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de la variant est de Ripoll
	Tram. 250-01347/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de centres d’atenció primària als barris de Pardinyes i Mangraners, de Lleida
	Tram. 250-01349/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adscripció dels albergs a la Direcció General de Turisme
	Tram. 250-01355/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi EuroRAP
	Tram. 250-01356/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
	Tram. 250-01358/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els aparcaments per a transportistes a l’autopista AP-7
	Tram. 250-01359/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les instal·lacions noves de l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 250-01360/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei de pediatria d’urgències al Prat de Llobregat
	Tram. 250-01361/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura del centre de dia d’Horta de Sant Joan
	Tram. 250-01363/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reedició del Pla comarcal de muntanya del Berguedà per al període 2013-2016
	Tram. 250-01368/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan
	Tram. 250-01369/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aprofitament i la dinamització del port de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01373/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

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

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’homologació de la titulació d’enginyeria tècnica al grau d’enginyeria corresponent
	Tram. 250-01379/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-55 al pas per Manresa
	Tram. 250-01380/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de comercialització en el sector de la gran distribució alimentària
	Tram. 250-01382/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura de les instal·lacions dels musclaires del delta de l’Ebre al sector turístic
	Tram. 250-01388/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la nul·litat dels consells de guerra contra els catalans represaliats per la dictadura franquista
	Tram. 250-01390/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la declaració d’impacte ambiental del projecte de les obres de desdoblament de l’eix Transversal i sobre l’aplicació de mesures correctores a la zona
	Tram. 250-01391/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01392/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per la transparència en la despesa i els resultats en el sistema sanitari
	Tram. 250-01393/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estabilitat laboral dels treballadors socials i el manteniment dels programes de reinserció en l’àmbit penitenciari durant el 2012
	Tram. 250-01394/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures per a la millora i la recuperació dels espais cremats en l’incendi forestal de l’11 de juny de 2012 als parcs naturals del Foix i del Garraf
	Tram. 250-01395/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos de La Marató del 2012 o del 2013 a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
	Tram. 250-01396/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport i el menjador escolars
	Tram. 250-01397/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la cessió dels programaris informàtics de la xarxa Inicia a les entitats que treballen en la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 250-01398/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de places en la convocatòria d’agents de protecció de persones i béns a la regió policial Ponent
	Tram. 250-01399/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació en l’àmbit educatiu amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
	Tram. 250-01400/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 al tram de quatre carrils entre Fornells de la Selva i Vilademuls
	Tram. 250-01401/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’escola bressol de l’Hospital de la Vall d’Hebron
	Tram. 250-01402/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
	Tram. 250-01403/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el retorn del servei nocturn d’ambulància a Cornudella de Montsant
	Tram. 250-01404/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de serveis bàsics i drets fonamentals que ha de tenir en compte el Departament d’Interior en casos de tancament de persones en dependències públiques
	Tram. 250-01405/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les unitats de suport a l’educació especial als centres educatius
	Tram. 250-01406/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de millorament de la senyalització de l’eix Diagonal
	Tram. 250-01408/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’autopista AP-7 en el tram entre Montblanc i Lleida
	Tram. 250-01409/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la bonificació per recurrència del cost del peatge de l’autopista Pau Casals als usuaris residents al Baix Penedès
	Tram. 250-01410/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria en l’obertura de dos pous a la plataforma petroliera Casablanca de Repsol, davant del Delta de l’Ebre
	Tram. 250-01411/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les mesures per a traspassar amb seguretat la carretera GI-533 al pas per Sant Dalmai, a Vilobí d’Onyar
	Tram. 250-01412/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de diverses mesures per a reduir el fracàs escolar a Mataró
	Tram. 250-01413/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els efectes negatius per a la salut dels dispositius que emeten radiació electromagnètica
	Tram. 250-01414/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de construcció d’una línia de 400 kV entre les subestacions elèctriques de Pierola i Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01417/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del model d’escola inclusiva
	Tram. 250-01418/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació del Col·legi d’Enòlegs de Catalunya
	Tram. 250-01419/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització de l’accés a l’autopista AP-7 des de la carretera C-15 a Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01420/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat a la carretera C-15 entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01421/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran i sobre l’elaboració d’un informe d’impacte ambiental a la Vall de Tost en cas que Knauf hi obri una guixera
	Tram. 250-01422/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00010/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
	Tram. 270-00015/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eurovegas
	Tram. 300-00191/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures anunciades pel president del Govern de l’Estat
	Tram. 300-00192/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la gestió del cicle de l’aigua
	Tram. 300-00193/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política comunicativa i els mitjans de comunicació públics
	Tram. 300-00194/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el món local
	Tram. 300-00195/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a pal·liar les conseqüències sobre el consum de l’augment de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 300-00196/09
	Presentació
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