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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 31/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les gestions per a la parada de l’Euromed a l’estació de l’Al-
dea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-00008/10
Adopció p. 13

Resolució 32/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prestació del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i Bar-
celona amb els combois adequats
Tram. 250-00013/10
Adopció p. 13

Resolució 33/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de descontaminació del pantà de Flix
Tram. 250-00030/10
Adopció p. 13

Resolució 34/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la millora del servei d’autobusos que connecta el Vendrell 
amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 250-00007/10
Adopció p. 14

Resolució 35/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 
de l’Estat 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’aprovació 
del Pla integral de protecció del delta de l’Ebre
Tram. 250-00032/10
Adopció p. 14

Resolució 36/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres d’edificació de la finca de Can Juncadella, a Llo-
ret de Mar
Tram. 250-00039/10
Adopció p. 15

Resolució 37/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’una avaluació ambiental del conjunt d’instal-
lacions de generació d’energia, d’assecatge de purins, de 
línies d’evacuació i de centrals de transformació d’energia 
elèctrica existents o en tràmit en un radi de 20 quilòmetres 
dels nuclis urbans de les Borges Blanques i de Juneda
Tram. 250-00069/10
Adopció p. 15

Resolució 38/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de construcció d’una planta de tractament i va-
lorització de residus industrials a Forallac i sobre l’acompli-
ment del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals de Catalunya
Tram. 250-00081/10
Adopció p. 16

Resolució 39/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els imports no abonats als propietaris expropiats per la 
construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Fluvià
Tram. 250-00084/10
Adopció p. 16

Resolució 43/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures relatives a les actuacions policials davant les 
mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10
Adopció p. 17

Resolució 44/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’assumpció de diverses competències executives en matè-
ria de seguretat
Tram. 250-00044/10
Adopció p. 17

Resolució 45/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00051/10
Adopció p. 17

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de modificació de la Proposta de la Comissió 
sobre el Reglament del Parlament Europeu i del Consell rela-
tiu al Fons social europeu i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) 1081/2006 del Consell
Tram. 295-00026/10
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta d’esmena a la Proposta de la Comissió so-
bre el Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
de desenvolupament regional, Fons social europeu, Fons 
de cohesió, Fons agrícola de desenvolupament rural i Fons 
marítim i de pesca, inclosos en el Marc Estratègic Comú, i 
per la qual s’estableixen disposicions generals relatives al 
Fons de desenvolupament regional, Fons social europeu i 
Fons de cohesió i es deroga el Reglament (CE) 1083/2066 
del Consell
Tram. 295-00028/10
Coneixement de la proposta p. 18
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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 el finançament il·legal 
d’Unió Democràtica de Catalunya
Tram. 250-00038/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el canvi de denomina-
ció de la biblioteca municipal de Castelldefels
Tram. 250-00040/10
Rebuig p. 18

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00011/10
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00023/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel de-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00028/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00030/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conversió de l’equip 
d’atenció primària del CAP Martorell en una entitat de base 
associativa
Tram. 250-00138/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de 
beques de menjador i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada en el servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la implantació del cri-
bratge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
entitats de lluita contra el virus d’immunodeficiència huma-
na i la sida
Tram. 250-00145/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment dels re-
cursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Tram. 250-00148/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes del CAP Ba-
dia del Vallès
Tram. 250-00149/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a Renfe i sobre la signatura del contracte marc amb 
aquesta empresa
Tram. 250-00152/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis fer-
roviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant 
Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la programació de les 
obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les car-
reteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el transport aeri entre 
Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la creació del Fons so-
cial català d’habitatges
Tram. 250-00162/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
decisió del Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el valor 
afegit a l’educació de la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret legislatiu 3/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el control oficial de la 
cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la responsabilitat de 
les empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos 
naturals de la República Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
Tram. 250-00169/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un es-
tudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per a dispersar con-
centracions
Tram. 250-00171/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla-
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00179/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el carril VAO de la car-
retera C-58
Tram. 250-00180/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola Riu Sec i el manteniment de l’Escola Xarau, a 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs 
avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinema-
togràfica
Tram. 250-00182/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost 
sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’ac-
tuació dels cossos policials de l’Estat i dels Mossos d’Es-
quadra en els casos d’espionatge polític
Tram. 250-00185/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la vigència dels títols 
de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la regularització de 
l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 
com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva con-
tinuïtat
Tram. 250-00190/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’execució de la variant 
de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent com 
a continuació de l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00196/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les obres d’arran-
jament de la carretera C-243 a l’entrada de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00197/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la suspensió de la 
construcció de l’escola del barri de La Farigola, a Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 250-00199/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la retirada de la placa 
commemorativa a la memòria d’un ciutadà de Santa Coloma 
de Cervelló
Tram. 250-00200/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’impost sobre les es-
tades turístiques
Tram. 250-00201/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la declaració d’espai 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la presentació d’un es-
tudi sobre les causes de l’increment dels delictes
Tram. 250-00203/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de re-
conversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació de la co-
missió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
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Proposta de resolució sobre la pròrroga de les bo-
nificacions de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer 
Schengen
Tram. 250-00207/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la presentació per part 
del Ministeri de l’Interior dels estudis de viabilitat del port de 
Palamós com a espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el restabliment per 
part d’AENA dels serveis d’assistència sanitària a l’aeroport 
de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la reducció dels peat-
ges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la cessió d’un alberg 
per a la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a 
Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de To-
relló
Tram. 250-00214/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la implantació del mo-
del d’institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00215/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la substitució dels 
combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00217/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat 
a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-00221/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli-
çà d’Amunt
Tram. 250-00223/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a 
l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pis-
tes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest 
municipi
Tram. 250-00228/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, 
i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció 
del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del 
Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el pro-
jecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre la retirada del Projec-
te de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues 
de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la transferència de les 
subvencions per a la rehabilitació d’edificis atorgades a les 
comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00237/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació d’Ercros i el garantiment del fu-
tur laboral de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la paralització i la sus-
pensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers
Tram. 250-00242/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’increment del nom-
bre de places de mossos d’esquadra de l’àrea regional de 
recursos operatius
Tram. 250-00244/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’organització del sis-
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les intervencions on-
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la publicació dels con-
tractes amb els proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
delegacions territorials de TV3 a les Terres de l’Ebre, Pirineu 
central, Pallars i Catalunya del Nord
Tram. 250-00249/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de xoc per a reactivar el comerç i d’un projecte de llei de co-
merç que preservi el model comercial català
Tram. 250-00250/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la nova seu de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el servei mèdic de 
l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detin-
guts, al districte de les Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la capacitat de l’emis-
sari submarí i del caixó construït en l’últim tram del barranc 
de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de 
la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
d’escollir una escola pública a la Selva del Camp
Tram. 250-00256/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre la revocació dels per-
misos per a fer prospeccions d’hidro carburs davant el litoral 
català
Tram. 250-00257/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor
Tram. 250-00258/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la pedrera de Santa 
Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedi-
ent sancionador a les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 250-00260/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei permanent de pediatria d’urgència al Prat de Llobre-
gat
Tram. 250-00261/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la inclusió del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns que poden ésser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a iniciar les obres d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00264/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la reducció de l’acci-
dentalitat de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-00265/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’increment d’aparells 
d’electroestimulació a l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, de Lleida
Tram. 250-00266/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00268/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor
Tram. 250-00269/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp
Tram. 250-00270/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou, de Pineda de 
Mar
Tram. 250-00271/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vila -
decans
Tram. 250-00272/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00273/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el transport de viat-
gers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00274/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
delegacions territorials de Televisió de Catalunya i de Cata-
lunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la 
Catalunya del Nord
Tram. 250-00275/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució de defensa del dret a la lli-
bertat d’expressió del fiscal superior de Catalunya i de re-
buig de la represàlia exercida contra ell pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00276/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00277/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de l’empresa Arbora & Ausonia
Tram. 250-00278/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la supressió de grups 
de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Car-
dedeu
Tram. 250-00279/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per 
al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, 
de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de 
Tona
Tram. 250-00282/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació en matèria de seguretat per part de Companyia 
Logística d’Hidrocarburs, SA
Tram. 250-00283/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el garantiment dels es-
tudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la política agrària co-
muna
Tram. 250-00285/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Rei-
xac
Tram. 250-00288/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del 
burca
Tram. 250-00290/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les actuacions per al 
respecte de les competències de la Generalitat en la trami-
tació de l’avantprojecte de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i 
fundacions bancàries
Tram. 250-00291/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00292/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciativa ciu-
tadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 250-00293/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’actualització i la pu-
blicació semestral de les dades del Servei Català de la Salut 
al seu web
Tram. 250-00294/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
d’urgències i de caps de setmana i festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita-
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les urgències noctur-
nes del centre d’atenció primària de Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei 
integrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el programa de l’Any 
Espriu
Tram. 250-00300/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre de línies de P3 a les escoles d’Esplugues de Llo-
bregat
Tram. 250-00302/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el centre de recursos 
pedagògics i l’equip d’assessorament psicopedagògic de 
l’Escola Juan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el port de Vilanova i 
la Geltrú
Tram. 250-00305/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48
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Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals 
i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia relatives als 
usos lingüístics a les administracions
Tram. 250-00307/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el tram entre Mont-
blanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del 
Besòs
Tram. 250-00309/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-00310/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre els serveis d’especia-
listes del CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la presentació de re-
cursos d’inconstitucionalitat en cas de vulneració de com-
petències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei d’urgències de pediatria al Prat de Llobregat
Tram. 250-00316/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés 
democràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00317/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les me-
sures pactades amb la Universitat Poli tècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00319/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00320/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del Pla director urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00321/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de la carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00322/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el garantiment de lots 
bàsics d’higiene personal als reclusos dels centres peniten-
ciaris
Tram. 250-00323/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el restabliment de l’as-
signació econòmica per indigència als reclusos que no te-
nen cap font d’ingressos
Tram. 250-00324/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels mò-
duls de participació i convivència als centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels de-
partaments d’atenció especial als centres penitenciaris
Tram. 250-00326/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el protocol signat entre 
el Ministeri de Defensa i el Govern de la Generalitat amb re-
lació a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn
Tram. 250-00327/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució de suport al Manifest pel riu 
Llobregat
Tram. 250-00328/10
Presentació p. 58

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. 270-00002/10
Esmenes a la totalitat p. 59

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 59

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les sentències dels tribunals en matèria educativa
Tram. 302-00018/10
Rectificació del text presentat p. 59
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als 
desnonaments per execució hipotecària
Tram. 300-00020/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre el cost de l’accés a 
les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 300-00021/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre el procés de privatit-
zació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00022/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre els processos de con-
certació amb els agents econòmics, socials i polítics amb 
relació a la situació de Catalunya i les possibles sortides de 
la crisi
Tram. 300-00023/10
Presentació p. 61

Interpel·lació al Govern sobre la política de foment 
de l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 300-00024/10
Presentació p. 61

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’inclu-
sió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00025/10
Presentació p. 61

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària p. 62
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 62

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucio nals
Tram. 410-00001/10
Elecció del secretari p. 62

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats p. 62

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats p. 63

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Substitució de diputats p. 63

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 63
Substitució de diputats p. 63

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/10
Substitució de diputats p. 64

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 64

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 64

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Ratificació del president p. 64
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 65
Substitució de diputats p. 65

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/10
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 66

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10
Substitució de diputats p. 66

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 66

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. 407-00002/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 67

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 67

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària
Tram. 408-00008/10
Acord p. 67
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Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi 
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material 
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 408-00010/10
Acord p. 67

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/X, sobre la 
política econòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 390-00001/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 2/X, sobre la 
Fundació Salut Empordà i sobre les reformes de l’Institut 
Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 390-00002/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 3/X, sobre les 
polítiques de salut
Tram. 390-00003/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 4/X, sobre la 
política sanitària a curt i mitjà termini
Tram. 390-00004/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 5/X, sobre 
l’oferta escolar per al curs 2013-2014
Tram. 390-00005/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 6/X, sobre la 
defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10
Designació de la Comissió competent p. 68

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00034/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00035/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la 
seva presumpta participació en l’encàrrec o autorització de 
la investigació de membres del Govern
Tram. 354-00038/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 354-00039/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00040/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00041/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00053/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre la seva presumpta participació 
en l’encàrrec o autorització de la investigació de membres 
del Govern
Tram. 356-00054/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00055/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre el primer any de vigència 
de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immi-
gració, per la qual s’estableixen els criteris generals per a 
l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la 
Generalitat
Tram. 356-00100/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i Angla-
da, delegat del Govern davant la Unió Europea, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi del seu pro-
jecte com a responsable de la Delegació del Govern
Tram. 356-00109/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coor-
dinador de la Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el quart 
estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat sobre l’impacte de la 
crisi en la infància i l’entorn escolar
Tram. 356-00122/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

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

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la 
Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar el quart estudi de l’Ob-
servatori de Vulnerabilitat sobre l’impacte de la crisi en la in-
fància i l’entorn escolar
Tram. 357-00044/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70
Substanciació p. 70

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre el primer any de vigència de la Instruc-
ció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la 
qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels 
informes d’estrangeria competència de la Generalitat
Tram. 357-00045/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 8
Convocada per al dia 10 d’abril de 2013 p. 71

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 el Registre de Fitxers Estadístics cor-
responent al 2012
Tram. 334-00009/10
Presentació p. 72

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre la programació de la temporada 2012-2013 de 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 337-00005/10
Presentació p. 72

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parla-
ment contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 de desembre, 
per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a 
la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 380-00001/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 73

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Àngels Ponsa i Roca
Presentació p. 81

Credencial del diputat Xavier Cima i Ruiz
Presentació p. 81
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 31/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les gestions per a la parada de l’Euro-
med a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-00008/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les gestions per a la parada 
de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa 
(tram. 250-00008/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 4516).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les 
gestions amb el Ministeri de Foment, Adif i Renfe per 
tal que els trens Euromed facin parada a l’estació de 
l’Aldea-Amposta-Tortosa.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 32/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la prestació del servei ferroviari entre 
Lleida, Tarragona i Barcelona amb els com-
bois adequats
Tram. 250-00013/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb 
els combois adequats (tram. 250-00013/10), presenta-

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

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar, en 
el marc de les seves competències, perquè l’operadora 
Renfe dugui a terme el servei de la línia Lleida-Tarra-
gona-Barcelona amb el material rodant (combois) de 
la sèrie 448 que resulti més adequat per a les caracte-
rístiques i el temps de durada del trajecte.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 33/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres de descontaminació del 
pantà de Flix
Tram. 250-00030/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de descontami-
nació del pantà de Flix (tram. 250-00030/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 4511) i el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 5109).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar 
la Comissió Mixta de Seguiment i a convidar-hi els 
experts i tècnics per tal de tractar tots els dubtes, fer 
el seguiment dels treballs i aconseguir els consensos 
amb els representants locals del territori.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona
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Resolució 34/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la millora del servei d’autobusos que 
connecta el Vendrell amb Tarragona i amb 
Barcelona
Tram. 250-00007/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei 
d’autobusos que connecti el Vendrell amb Tarragona 
i amb Barcelona (tram. 250-00007/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 4517).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incloure la proposta de millora dels serveis del 
transport públic en autobús del Vendrell a Tarrago-
na i a Barcelona en l’estudi de millora dels serveis de 
transport a la Costa Daurada que està duent a terme el 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

b) Analitzar, en el marc d’aquest estudi, juntament 
amb els ajuntaments del Baix Penedès i amb el seu 
consell comarcal, les necessitats de mobilitat de la po-
blació i presentar, en el termini de sis mesos, una pro-
posta de millora dels serveis existents que es pugui 
implantar a partir del 2014.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 35/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de la disposició addici-
onal desena de la Llei de l’Estat 10/2001, del 
Pla hidrològic nacional, i l’aprovació del Pla 
integral de protecció del delta de l’Ebre
Tram. 250-00032/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el compliment de la dis-
posició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla 
hidrològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de 
protecció del delta de l’Ebre (tram. 250-00032/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents i, si escau, interposar les 
accions que siguin procedents legalment per tal que es 
compleixin immediatament els preceptes de la dispo-
sició addicional desena de la Llei de l’Estat 10/2001, 
del 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, modificada 
per la Llei de l’Estat 11/2005, del 22 de juny, relativa a 
la necessitat d’aprovar el Pla integral de protecció del 
delta de l’Ebre, que ha d’establir «la definició del rè-
gim hídric que permeti el desenvolupament de les fun-
cions ecològiques del riu, el delta i l’ecosistema marí 
pròxim».

b) Definir un cabal addicional que s’aportarà amb la 
periodicitat i les magnituds que s’estableixin, de ma-
nera que s’asseguri la correcta realització dels requeri-
ments ambientals del sistema, basant-se en la proposta 
aprovada per la Comissió de Medi ambient i Habitatge 
del Parlament, l’any 2008, i rebutjar la proposta de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

c) Fer l’aprovació que li correspon del Pla integral de 
protecció del delta de l’Ebre, en l’exercici de les seves 
competències, i requerir l’aprovació del Pla integral 
de protecció del delta de l’Ebre, que correspon a l’Ad-
ministració de l’Estat, en la part que afecta les seves 
competències.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona
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Resolució 36/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres d’edificació de la finca de 
Can Juncadella, a Lloret de Mar
Tram. 250-00039/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aturada de les obres 
d’edificació de la finca de Can Juncadella, a Lloret de 
Mar (tram. 250-00039/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar els tràmits necessaris per a aturar d’una 
manera immediata les obres d’edificació de la finca i 
prendre les mesures oportunes per tal que es revisi, i 
revoqui, si s’escau, el procés d’autorització favorable 
concedit per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona.

b) Aplicar mesures de control més eficients en l’àmbit 
de les autoritzacions i els tràmits administratius per a 
la protecció del Massís de les Cadiretes, en particular, 
i dels espais naturals protegits de Catalunya, en gene-
ral, davant de possibles futures agressions i riscos am-
bientals i humans, sobretot en les zones més sotmeses 
a la pressió i la interacció humanes.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 37/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’una avaluació ambien-
tal del conjunt d’instal·lacions de generació 
d’energia, d’assecatge de purins, de línies 
d’evacuació i de centrals de transformació 
d’energia elèctrica existents o en tràmit en 
un radi de 20 quilòmetres dels nuclis urbans 
de les Borges Blanques i de Juneda

Tram. 250-00069/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el Pla especial de la central 
de biomassa de Juneda (tram. 250-00069/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 4509) i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 5128).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i presentar, abans que fineixi el 2013, una 
avaluació ambiental prèvia –integral i agregada– del 
conjunt d’instal·lacions de generació d’energia (Termo-
solar Borges d’Abantia i Comsa-Emte, Central de Bio-
massa Juneda de SENER, oliasses i planta de biomas-
sa de Palau d’Anglesola), d’assecatge de purins (VAG 
i TRACJUSA), de línies d’evacuació i de centrals de 
transformació d’energia elèctrica existents o en tràmit 
en un radi de 20 quilòmetres dels nuclis urbans de les 
Borges Blanques i de Juneda (les Garrigues). Aquesta 
avaluació haurà d’establir les afectacions sobre el me-
di i la salut humana, tenint en compte el règim antici-
clònic de la zona. En concret, caldrà que inclogui les 
afectacions a la qualitat del sòl, els requeriments de 
recursos hídrics, i també els estudis de les emissions 
derivades del transport de biomassa i de les emissi-
ons de micropartícules (fines i ultrafines), gasos (CO, 
CO2, etc.) i altres substàncies químiques (benzè, naf-
talè, etc.).

b) Instal·lar, una vegada disposi de tots els informes de 
les diverses activitats previstes a la zona de les Gar-
rigues i el Pla d’Urgell, i també del resultat de la mo-
delització de la contaminació prevista, una estació de 
control de la qualitat de l’aire a la zona on es determini 
el màxim impacte de la contaminació.
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c) Donar la màxima transparència al procés d’avalua-
ció ambiental esmentat, en el sentit de facilitar la par-
ticipació ciutadana i l’accés a la informació disponible 
del projecte de referència i constituir una comissió de 
seguiment del procés d’avaluació ambiental que sigui 
representativa del conjunt dels ajuntaments afectats i 
dels sectors socials, veïns i entitats cíviques i ambien-
talistes interessats.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió

Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 38/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte de construcció d’una plan-
ta de tractament i valorització de residus in-
dustrials a Forallac i sobre l’acompliment del 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals de Catalunya

Tram. 250-00081/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el projecte de construc-
ció d’una planta de tractament i valorització de resi-
dus industrials a Forallac i sobre l’acompliment del Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de re-
sidus municipals de Catalunya (tram. 250-00081/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4559).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aturar d’una manera immediata el procés d’au-
torització del projecte d’una planta de tractament i 
valoritza ció de residus industrials i especials que es 
vol situar al municipi de Forallac (Baix Empordà) al 
costat dels Clots de Sant Julià, un jaciment arqueolò-
gic d’elevat interès històric, i iniciar un procés de de-
bat amb els agents del territori.

b) Informar la població adequadament i amb transpa-
rència de totes les gestions que s’estan duent a terme.

c) Complir amb el Pla territorial sectorial d’infraestruc-
tures de gestió de residus municipals de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 39/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els imports no abonats als propietaris 
expropiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella 
de Fluvià
Tram. 250-00084/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 54

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els imports no abonats als 
propietaris expropiats per la construcció de la carrete-
ra C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Flu-
vià (tram. 250-00084/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4506).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a fer efectiu al primer tri-
mestre del 2014 i en funció de les disponibilitats pres-
supostàries del Departament de Territori i Sostenibili-
tat el pagament dels expedients signats de comú acord, 
amb els interessos de demora pactats, als propietaris 
expropiats per la millora de la C-31 entre la Tallada 
d’Empordà i Torroella de Fluvià, i també a notificar 
d’ofici a Hisenda i als afectats que encara no ha abonat 
els imports.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona
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Resolució 43/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures relatives a les actuacions 
policials davant les mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 57

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 21 de 
març de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la política del Departament d’Interior i 
les actuacions dels Mossos d’Esquadra amb relació a 
les mobilitzacions ciutadanes (tram. 250-00002/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4526) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 5103).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar contactes de manera urgent amb tots els 
grups parlamentaris per a intentar consensuar les nor-
mes d’actuació davant les mobilitzacions socials, pac-
tades també amb els agents socials i prioritzant el dià-
leg i la mediació per damunt de la repressió.

b) Nomenar els nous integrants del Comitè d’Ètica de 
la Policia de Catalunya, amb la reforma prèvia del De-
cret 230/2007, del 16 d’abril, de creació del dit comitè, 
si el Govern ho considera necessari.

c) Aprovar un codi d’ètica policial.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 44/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’assumpció de diverses competènci-
es executives en matèria de seguretat
Tram. 250-00044/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 57

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 21 de 
març de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-

lució sobre l’assumpció de diverses competències exe-
cutives en matèria de seguretat (tram. 250-00044/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4555).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb l’Estat: 

a) L’assumpció en exclusiva de les competències exe-
cutives que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga 
a la Generalitat en matèria de conservació de la na-
tura, medi ambient i recursos hidrològics, que actual-
ment exerceix la Guàrdia Civil per mitjà del Servei de 
Protecció de la Natura (Seprona).

b) La protecció de la seguretat a les infraestructures 
bàsiques de Catalunya, com ports i aeroports.

c) El salvament marítim a les costes catalanes.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió

Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 45/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00051/10

Adopció

Comissió d’Interior

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 57

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 21 de 
març de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre els torns de servei, l’edat de jubilació i les 
armilles antibala dels agents dels Mossos d’Esquadra 
(tram. 250-00051/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4524) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 5120).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Establir progressivament, al llarg del 2013, un sis-
tema de distribució de torns de servei dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els 
canvis sobtats i les contínues modificacions que es 
produeixen en els torns i serveis.

b) Facilitar armilles antibales lleugeres als agents que 
en necessitin per raó del servei. L’adquisició de les ar-
milles i el lliurament als agents s’ha de fer abans del 
final del 2013.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de modificació de la Pro-
posta de la Comissió sobre el Reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al 
Fons social europeu i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1081/2006 del Consell
Tram. 295-00026/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta d’esmena a la Proposta 
de la Comissió sobre el Reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableixen disposicions comunes relatives al 
Fons de desenvolupament regional, Fons 
social europeu, Fons de cohesió, Fons agrí-
cola de desenvolupament rural i Fons ma-
rítim i de pesca, inclosos en el Marc Es-
tratègic Comú, i per la qual s’estableixen 
disposicions generals relatives al Fons de 
desenvolupament regional, Fons social eu-
ropeu i Fons de cohesió i es deroga el Re-
glament (CE) 1083/2066 del Consell
Tram. 295-00028/10

Coneixement de la proposta

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

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el finançament 
il·legal d’Unió Democràtica de Catalunya
Tram. 250-00038/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la biblioteca municipal de 
Castelldefels
Tram. 250-00040/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.
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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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 9826; 9854).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.04.2013 al 08.04.2013).
Finiment del termini: 09.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.04.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 9432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei del mínim vital garantit (tram. 202-
00010/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00011/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 9433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
(tram. 202-00011/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 9393; 9434 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 02.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9393)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei per a una nova ciutada-
nia i per a la igualtat efectiva de dones i homes (tram. 
202-00012/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9434)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei per a una nova ciutadania i per 
a la igualtat efectiva de dones i homes (tram. 202-
00012/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 9435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular (tram. 202-00013/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00023/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: Atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 
dies hàbils (del 09.04.2013 al 11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00028/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 202-00030/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’equip d’atenció primària del CAP Martorell 
en una entitat de base associativa
Tram. 250-00138/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9477; 9625).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi-
tano
Tram. 250-00139/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9478; 9626).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi-
dràulica
Tram. 250-00140/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9479; 9627).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja-
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9480; 9628).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada en el servei de pro-
gramació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9481; 9629).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del cribratge poblacional de càncer de còlon 
i recte
Tram. 250-00143/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9482; 9630).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament del servei d’hemodinàmi-
ca de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 9483; 9631; 9632).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les entitats de lluita contra el virus d’im-
munodeficiència humana i la sida
Tram. 250-00145/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9484; 9633).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9485; 9634).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9486; 9635).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos destinats al Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9487; 9636).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes del CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00149/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9488; 9637).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció conti-
nuada al CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9489; 9638).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00151/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9490; 9639).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a Renfe i sobre la signatu-
ra del contracte marc amb aquesta empresa
Tram. 250-00152/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9491; 9640).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de ser-
veis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vi-
lanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9492; 9641).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la programació 
de les obres d’ampliació de les carreteres 
C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cer-
danyola i B-40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9493; 9642).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9494; 9643).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9495; 9644).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9496; 9645).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport ae-
ri entre Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9497).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9498; 9646).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la part corresponent a la Generalitat per a 
iniciar les obres de construcció del centre 
d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9499; 9647).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9500; 9648).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del 
Fons social català d’habitatges
Tram. 250-00162/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 9501; 9649).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre Sentmenat i 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00163/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9502).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar 
l’impost sobre el valor afegit a l’educació de 
la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9503).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9504).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el control oficial 
de la cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9505).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ambulàncies, els vehicles i el perso-
nal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9506).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la responsabi-
litat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals de la Re-
pública Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9507).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 124/IX, sobre la política pública 
de cooperació
Tram. 250-00169/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9508).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les llistes d’es-
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9509).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens 
per a dispersar concentracions
Tram. 250-00171/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9510).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el lliurament al 
Parlament d’un informe relatiu a l’ús de ba-
les de goma
Tram. 250-00172/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9511).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació 
de la identificació visible dels membres dels 
cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9512).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció 
política
Tram. 250-00174/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9513).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9514).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9515).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9516).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9517).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00179/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9518).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el carril VAO de 
la carretera C-58
Tram. 250-00180/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9519).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola Riu Sec i el manteniment 
de l’Escola Xarau, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9520).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferiment de 
préstecs avantatjosos a les sales i les em-
preses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 250-00182/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9521).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’impost sobre el valor afegit reduït a les ac-
tivitats culturals
Tram. 250-00183/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9522).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9523).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de l’actuació dels cossos policials de l’Estat 
i dels Mossos d’Esquadra en els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 250-00185/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9524).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00187/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9525).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la vigència dels 
títols de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9526).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9527).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de l’escola bressol de l’Hospital Universi-
tari de la Vall d’Hebron com a escola laboral 
i sobre el garantiment de la seva continuïtat
Tram. 250-00190/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9528).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
variant de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9529).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte i 
l’execució del tram de carretera entre Berga 
i el túnel de Pimorent com a continuació de 
l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9530).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9531).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9532).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9533).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de me-
sures per a garantir la liquiditat de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00196/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9404).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 02.04.2013 al 02.04.2013).
Finiment del termini: 03.04.2013; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9736).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les obres d’ar-
ranjament de la carretera C-243 a l’entrada 
de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00197/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9534).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització a la intersecció de les 
carreteres C-244 i BV-2136
Tram. 250-00198/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9535).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la construcció de l’escola del barri de La Fa-
rigola, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00199/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9536).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la placa commemorativa a la memòria d’un 
ciutadà de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00200/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9537).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impost sobre 
les estades turístiques
Tram. 250-00201/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9538).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espai Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9539).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un estudi sobre les causes de l’increment 
dels delictes
Tram. 250-00203/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9540).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla 
de reconversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9541).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació de la 
comissió de coordinació de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9542).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pròrroga de 
les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9543).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe de viabilitat del port de Pala-
mós com a espai fronterer Schengen
Tram. 250-00207/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9544).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
per part del Ministeri de l’Interior dels estu-
dis de viabilitat del port de Palamós com a 
espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9545).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
per part d’AENA dels serveis d’assistència 
sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9546).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
peatges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9547).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9548).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9549).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.



8 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 54

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 32

Proposta de resolució sobre la cessió d’un 
alberg per a la pernoctació dels mossos 
d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9550).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren 
de Torelló
Tram. 250-00214/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9551).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del model d’institut escola al barri de Gavà 
Mar
Tram. 250-00215/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9552).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la substitució 
dels combois dels trens regionals de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00216/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9553).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00217/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9554).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9555).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9556).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 03.04.2013 al 03.04.2013) úl-
tima.
Finiment del termini: 04.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el trasllat del 
parc de neteja de Fomento de Construcci-
ones y Contratas emplaçat a l’Eixample de 
Barcelona
Tram. 250-00221/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00223/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00224/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, i l’estació de la terminal entre pistes 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i 
Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el ma-
pa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00228/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Bal-
diri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’anunci de tan-
cament de l’Escola Can Montllor, de Terras-
sa, i sobre la construcció del nou emplaça-
ment i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, 
de la Selva del Camp, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre
Tram. 250-00232/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat i so-
bre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de les subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis atorgades a les comunitats de veïns 
del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00237/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els 
horaris de batxillerat de l’Institut Els Palla-
resos
Tram. 250-00238/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació d’Ercros 
i el garantiment del futur laboral de Flix i la 
Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la paralització i 
la suspensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el Cos de Bom-
bers
Tram. 250-00243/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places de mossos d’esquadra de 
l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 250-00244/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’organització 
del sistema sanitari
Tram. 250-00245/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la publicació 
dels contractes amb els proveïdors i presta-
taris de serveis sanitaris i dels informes de la 
Central de Resultats
Tram. 250-00247/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del transport ferroviari de Renfe entre Lleida 
i Barcelona
Tram. 250-00248/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de les delegacions territorials de TV3 a les 
Terres de l’Ebre, Pirineu central, Pallars i Ca-
talunya del Nord
Tram. 250-00249/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla de xoc per a reactivar el comerç i d’un 
projecte de llei de comerç que preservi el mo-
del comercial català
Tram. 250-00250/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la nova seu de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el servei mè-
dic de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats 
i Custòdia de Detinguts, al districte de les 
Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la capacitat de 
l’emissari submarí i del caixó construït en 
l’últim tram del barranc de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil 
Cristià, de la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret d’escollir una escola pública a la 
Selva del Camp
Tram. 250-00256/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la revocació 
dels permisos per a fer prospeccions d’hidro-
carburs davant el litoral català
Tram. 250-00257/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilama-
gore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00258/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la pedrera de 
Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador a les centrals nucle-
ars d’Ascó
Tram. 250-00260/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei permanent de pediatria d’urgèn-
cia al Prat de Llobregat
Tram. 250-00261/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella 
de Lleida en la llista de béns que poden és-
ser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a iniciar les obres d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans
Tram. 250-00264/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la reducció de 
l’accidentalitat de la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-00265/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00266/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00268/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00269/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil 
Cristià i Arbós, de la Selva del Camp
Tram. 250-00270/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poble-
nou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00271/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vila -
decans
Tram. 250-00272/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre Igualada i Vilanova 
del Camí
Tram. 250-00273/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el transport de 
viatgers per carretera entre Igualada i Bar-
celona
Tram. 250-00274/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les delegacions territorials de Televisió 
de Catalunya i de Catalunya Ràdio a les Ter-
res de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la Cata-
lunya del Nord
Tram. 250-00275/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució de defensa del dret a 
la llibertat d’expressió del fiscal superior de 
Catalunya i de rebuig de la represàlia exerci-
da contra ell pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00276/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Abrera
Tram. 250-00277/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de l’empresa Arbora & 
Ausonia
Tram. 250-00278/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la supressió de 
grups de P3 a les escoles Germans Corbella 
i les Aigües, de Cardedeu
Tram. 250-00279/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va per al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Sant 
Baldiri, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00282/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment de 
la legislació en matèria de seguretat per part 
de Companyia Logística d’Hidrocarburs, SA
Tram. 250-00283/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels estudis d’enginyer superior agrònom en 
exclusiva a l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la política agrà-
ria comuna
Tram. 250-00285/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i 
Vila, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00288/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’ús del burca
Tram. 250-00290/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per al respecte de les competències de la 
Generalitat en la tramitació de l’avantprojec-
te de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i fun-
dacions bancàries
Tram. 250-00291/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00292/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Fascicle segon
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciati-
va ciutadana europea pel dret humà a l’aigua 
i al sanejament
Tram. 250-00293/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i la publicació semestral de les dades del 
Servei Català de la Salut al seu web
Tram. 250-00294/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de la línia 9 del metro entre Co-
llblanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre els serveis sa-
nitaris d’urgències i de caps de setmana i 
festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
habilitació del barri d’Espronceda, de Saba-
dell
Tram. 250-00297/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre les urgències 
nocturnes del centre d’atenció primària de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les 
zones tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’es-
tabliment d’un servei integrat d’autobús i tren 
entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el programa de 
l’Any Espriu
Tram. 250-00300/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre de línies de P3 a les escoles 
d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00302/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el centre de 
recursos pedagògics i l’equip d’assessora-
ment psicopedagògic de l’Escola Juan Sa-
lamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el port de Vila-
nova i la Geltrú
Tram. 250-00305/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre les escoles Pau 
Casals i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia relatives als usos lingüístics a les 
administracions
Tram. 250-00307/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el tram entre 
Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la designació de zona sensible a la totali-
tat de la conca del Besòs
Tram. 250-00309/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució de disconformitat 
amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-00310/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’especialistes del CAP La Solana, de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres de l’estació de la Zona Franca de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 250-00314/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei d’urgències de pediatria al Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00316/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2013 al 17.04.2013).
Finiment del termini: 18.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2013.

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un 
procés democràtic a la República de Guinea 
Equatorial
Tram. 250-00317/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Mireia Canals i Botines, 

del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marta 

vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, Sara vilà Galan, del 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-

Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 8645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Fa tot just dos anys que es va iniciar una forta mobi-
lització d’opositors guineans a Espanya. Aquesta mo-
bilització política i ciutadana també va arribar al Par-
lament de Catalunya, quan la Comissió d’Exteriors va 
aprovar per unanimitat una resolució, el juny de 2011, 
de suport a l’inici d’un procés democratitzador a Gui-
nea Equatorial.

Arrel de la visita d’una delegació espanyola a Guinea 
Equatorial, un conegut escriptor guineà, Juan Tomás 
Ávila Laurel, va iniciar una vaga de fam de protesta 
que finalment va empènyer a l’escriptor a abandonar 
el seu país i establir-se a Barcelona. Aquesta insòlita 

acció de Juan Tomás Ávila Laurel l’any 2011 refermà 
el desig de molts guineans de demanar l’inici d’un pro-
cés democratitzador pacífic, i els va decidir a buscar 
una aliança ample i integradora que donés cabuda als 
diferents grups ètnics del país i també a la integració 
de ciutadans i partits guineans, creant una gran plata-
forma anomenada Coalició Ceiba, presentada el juny 
de 2012, primer a Barcelona i després a Madrid.

Un dels grans esculls que pateix la Coalició Ceiba, 
igual que d’altres grups opositors guineans, és la re-
presentació a Guinea perquè la majoria de membres 
fundadors són exiliats que viuen fora del país, situa-
ció que molts voldrien normalitzar realitzant viatges al 
seu país de forma continuada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reitera el suport expres-
sat a la Resolució 90/IX de 14 de juny de 2011 d’ini-
ci d’un procés democràtic a la República de Guinea 
Equatorial, que superi la dictadura de Teodoro Obiang 
i acabi amb la repressió i la vulneració dels drets fona-
mentals i signifiqui l’establiment d’un estat democràtic 
i de dret a la República de Guinea Equatorial

2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveni-
ència de donar suport a les expressions pacífiques de 
l’oposició guineana, tant dins com fora del país, per 
tal de que es vegin garantits els seus drets de llibertat 
d’expressió, manifestació i lliure circulació.

3. Donar trasllat dels acords anteriors al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 
Govern espanyol i a la Unió Europea per tal de que du-
guin a terme les actuacions polítiques i diplomàtiques 
pertinents per assolir els objectius recollits en els dos 
punts anteriors.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Miquel Iceta i 
Llorens i Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC; Mi-
reia Canals i Botines, diputada del GP de CiU; Marta 
Vilalta Torres, diputada de GP d’ERC; Sara Vila Ga-
lan, diputada del GP d’ICV-EUiA; José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del GP de C’s; Quim Arrufat 
i Ibàñez, diputat del Grup Mixt
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les 
mesures pactades amb la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 8785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Lorena Vicioso Adrià, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra 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’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

El Consell de Govern i el Consell Social de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya varen aprovar el pas-
sat mes de març el pressupost d’aquesta Universitat 
per al 2013. Es tracta d’un pressupost de caire restric-
tiu, de 278,4 milions d’euros, un 10,4% inferior al de 
l’any anterior i una retallada dels fons procedents de 
la Generalitat d’un 11,3% i del 30% per part de l’Es-
tat. Aquest pressupost suposarà l’acomiadament de 90 
treballadors i treballadores d’Administració i Serveis 
–funcionaris interins, que molts ocupen places estruc-
turals–, i la supressió de 132 jornades de professors 
associats, el que a la pràctica comporta que es prescin-
dirà de més de 240 professors investigadors a temps 
parcial (en els dos últims anys ja se n’ha acomiadat 
més de 400). Tot això al mateix temps que l’estructura 
dels alts càrrecs continua vigents i cobrant els matei-
xos sous que fa dos anys.

Cal tenir en compte que la Generalitat no ha aplicat 
unes mesures tan dràstiques als seus treballadors, ja que 
no s’han fet acomiadaments de persones que ocupen 
una plaça d’estructura, sinó que han recaigut en interins 
de reforç o substituït. És per tant un tractament discri-
minatori respecte a la resta de treballadors públics.

Tampoc s’ha fet un estudi de com afectaran aquestes 
mesures al bon funcionament de la docència ni s’ha 
tingut en compte si les persones afectades –els associ-
ats a temps parcial– tenen uns ingressos suficients en 
la seva altra activitat per poder subsistir.

A més, s’ha aprovat l’ajornament del 50% de les per-
cepcions econòmiques del 2013 de les persones que es 
van acolli al Pla de jubilació anticipada del PDI. Això 
és un precedent que crea desconfiança absoluta en la 
institució ja que s’incompleix un contracte signat amb 
els afectats.

D’altra banda, s’ha aprovat el document «Orientacions 
acadèmiques pel Professorat a Temps Complet de la 
UPC», el qual recull com a falta greu l’obtenció d’una 
D en una avaluació de docència i recerca, cosa que su-
posarà l’obertura de 205 expedients sancionadors ja 
que, a més, la mesura s’aplicarà amb efecte retroactiu.

Aquestes dràstiques mesures van ser pactades i con-
sensuades per una comissió paritària Generalitat-
UPC, que serà l’encarregada de fer el seguiment del 
seu acompliment. Cal tenir en compte que el Consell 
de Govern no ha estat renovat després que el mes de 
febrer s’elegís un nou claustre i que tant el president 
del Consell Social com alguns dels seus membres fa 
mesos que tenen caducat el seu mandat.

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 deixar 
sense efecteles mesures consensuades i pactades entre 
la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat 
de Catalunya, i que siguin els nous òrgans de Govern 
legitimats per la pròpia Universitat els que estudiïn la 
seva situació i preguin les mesures oportunes.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Lorena Vicioso Adrià, diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de l’Escola Vilamagore, de 
Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00319/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, és una 
escola d’una sola línia que va obrir les seves portes el 
curs 2005-2006, és una escola amb un projecte inte-
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gral i integrador, és una escola viva i activa que equili-
bra procediments i creativitat.

El Departament d’Ensenyament ha decidit, malgrat les 
grans demandes d’inscripcions en cursos anteriors per 
l’interès de les famílies pel model pedagògic de l’esco-
la, reconvertir les instal·lacions de la mateixa en l’ins-
titut del municipi, avui ubicat en mòduls prefabricats, i 
tancar l’única línia de P3 per al proper curs, no obrint 
la preinscripció. El Departament d’Ensenyament no 
ha escoltat amb arguments econòmics i demogràfics, 
a les famílies de l’escola ni l’ajuntament del municipi 
que sempre han manifestat que hi ha demanda per al 
pròxim curs i que per tant l’escola és viable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

Ajornar la decisió de tancament de la línia de P3 de 
l’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor i va-
lorar el seu manteniment si els resultats de la preins-
cripció al municipi produeixen un increment de ràtio 
no assumible qualitativament i quantitativament pels 
centres educatius amb línies de P3 obertes.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00320/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 6 de març, la Direcció de Serveis Territori-
als del Departament d’Ensenyament, va presentar al 

Consell Escolar Municipal (CEM), la proposta de pla-
nificació pel curs 2013-14. En ella es planteja l’elimi-
nació d’un P3 a l’escola Josep Guinovart i la conversió 
d’aquest centre en un institut el curs 2014-15.

El Departament justifica aquesta decisió per causa 
d’una baixada demogràfica, segons les seves dades. 
Per altra banda, els darrers anys les dades de l’Ajun-
tament de Castelldefels han dut en moltes ocasions a 
la necessitat d’obrir nous grups o ampliar ràtios per la 
matricula viva.

L’ens local va cedir uns terrenys per la construcció del 
quart institut i va participar del projecte, defensant un 
institut amb batxillerat. El Departament va decidir que 
només seria fins l’ESO, en primera instància. L’Ajun-
tament, el Govern i els grups municipals, i la Comuni-
tat Educativa han continuat defensant fins a dia d’avui 
la creació del quart institut.

En aquest moment, degut a la situació econòmica ac-
tual, la Conselleria diu que l’institut no es construirà i 
proposen que la seva nova ubicació es traslladi a l’es-
cola Josep Guinovart.

La realitat econòmica en la que vivim, però, no justi-
fica que per tal solucionar una situació d’eventualitat 
que pateix l’institut, s’hagi de trencar i desfer la feina 
feta en un altre centre que durant els darrers vuit anys 
també ha viscut ubicacions provisionals, canvis i en-
darreriments. Quan a la fi té un espai idoni per des-
envolupar un projecte, sembla que es plantegi el seu 
tancament.

Donat que una opció que es planteja és que l’escola passi 
a tenir només una línia, i que això sigui una solució tam-
bé per a altres escoles, i la necessitat d’espais de l’institut, 
seria viable que l’escola i l’institut fossin «un tot» i que 
no confrontessin les dues comunitats, ja que és un pro-
blema de mapa escolar que afecta a tota la ciutat.

Pensem que es pot mantenir el projecte, amb continu-
ïtat a l’ESO, treballant conjuntament amb l’equip del 
quart institut en forma de direcció col·legiada en un 
inici, treballant la proposta conjuntament Govern, ens 
local i comunitat educativa.

Les instal·lacions de l’escola, sobre tot les d’infantil, 
són de difícil reconversió en aules de secundaria. Es-
tem parlant de perdre diners invertits fa dos anys i de 
que en uns anys, les necessitats poden tornar a ser les 
contràries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Revisar la proposta de planificació del 2013-14 i les 
futures planificacions, d’acord amb la possibilitat de 
crear una escola-institut al Josep Guinovart.
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2. Estudiar el model escola-institut per la resta de ma-
pa escolar de Castelldefels com a contraproposta al 
tancament d’escoles, amb la participació de la comuni-
tat educativa de la ciutat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès
Tram. 250-00321/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pacte Nacional per les Infraestructures fa palès que 
Catalunya ha de disposar d’una àmplia i diversificada 
oferta de sòl i de l’edificació industrial, logística i de 
serveis que permeti la difusió i la descentralització de 
l’activitat productiva, mitjançant la localització de no-
ves empreses que impulsin el desenvolupament eco-
nòmic.

En aquest sentit, abans, en el període de Govern entre 
els anys 2004 i 2010, es va preveure la construcció i 
el desenvolupament de diverses àrees logístiques arreu 
del país, entre elles la construcció del Logis Penedès, 
situada al Baix Penedès (entre els municipis de Banye-
res i l’Arboç), plataforma logística, pactada amb el ter-
ritori i destinada a donar serveis per al desenvolupa-
ment industrial de la zona, així com a l’extensió de la 
demanda logística del port de Tarragona.

Aquesta plataforma logística té la possibilitat d’allot-
jar activitat empresarial capaç de generar entre 3.500 
i 10.000 llocs de treball. L’impacte econòmic pot ar-
ribar a ser de 290 milions d’euros, més del 15% del 
PBI actual de la comarca. Les previsions és que la mà 
d’obra ocupada es reparteixi en un 60% a la logística 
i un 40% a l’atenció i manteniment d’equipaments i al 
sector terciari. Una part de la ma d’obra correspondrà 

a l’atenció de la connexió ferroviària, donat que el Lo-
gis estarà connectat a una via fèrria de mercaderies.

El juliol de 2012 la Comissió d’Urbanisme de Catalu-
nya va aprovar definitivament el Pla director urbanís-
tic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, 
ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt Pene-
dès i el Baix Penedès, que ha de permetre el desenvo-
lupament del CIM Logis Penedès entre les poblacions 
de Banyeres i l’Arboç (Baix Penedès).

El Grup Parlamentari Socialista considera aquest pro-
jecte una peça clau del desenvolupament estratègic 
(econòmic i social) del Baix Penedès, la comarca amb 
més atur de Catalunya, i del Camp de Tarragona, per 
la qual cosa considera imprescindible que el Govern 
de la Generalitat impulsi i promogui la urbanització 
i la posada en marxa del Logis Penedès. Aquesta ini-
ciativa compta amb el suport de la Confederació Em-
presarial de la Província de Tarragona (CEPTA) i de la 
Unió Empresarial del Penedès entre d’altres instituci-
ons i organitzacions socials i sindicals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Impulsar el desenvolupament del Pla Director Ur-
banístic del Logis Penedès, tot continuant durant l’any 
2013 la tramitació i l’aprovació de les figures urbanís-
tiques corresponents.

2. Crear mecanismes de promoció i de foment d’aques-
ta plataforma logística per tal de propiciar l’atracció 
d’inversions, la instal·lació d’operadors logístics i la 
creació d’ocupació.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’acabament de 
les obres de la carretera C-51 entre Valls i el 
Vendrell
Tram. 250-00322/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
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tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C-51 uneix dues capitals de comarca, 
Valls (Alt Camp) i el Vendrell (Baix Penedès), dues 
comarques del Camp de Tarragona que tot i ser limí-
trofs han tingut tradicionalment mancances de comu-
nicació, tant pel que fa a les infraestructures del trans-
port, com als serveis de transport. Un exemple és que 
fins fa pocs anys no existia cap línia regular de trans-
port de viatgers que unís les dues comarques amb re-
gularitat.

A més, la C-51 forma part d’un eix viari interior: 
Reus-Alcover-Valls-Vendrell, que contribueix a verte-
brar per l’interior aquest territori, conformant un ter-
cer cinturó horitzontal que uneix el Camp d’oest a est 
millorant les comunicacions i afavorint el desenvolu-
pament econòmic de la regió.

En el seu dia, van ser expropiats terrenys d’aproxima-
dament 700 finques dels termes municipals de Valls, 
Puigpelat, Alió, Vila-Rodona, Rodonyà, Albinyana i 
La Bisbal del Penedès.

Fa menys d’un any, la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat d’aquesta Cambra aprovà la Resolució 572/IX 
del Parlament de Catalunya sobre l’acceleració de les 
obres d’aquesta via de comunicació, i tot just quinze 
dies després d’aquest acord, el Govern va anunciar pú-
blicament la paralització de les obres de construcció 
d’aquesta carretera i la posposició de la seva finalitza-
ció per al novembre de 2013.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Reprendre de forma immediata les obres de la car-
retera C-51 entre Valls i El Vendrell.

2. Emprendre totes les accions necessàries per garan-
tir l’acabament de la totalitat de les obres de la carrete-
ra C-51 entre Valls i El Vendrell el novembre de 2013, 
tal i com va anunciar el Govern.

3. Negociar amb els propietaris expropiats per les 
obres de la C-51 per establir un calendari de pagament 
de les indemnitzacions pendents.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de lots bàsics d’higiene personal als reclu-
sos dels centres penitenciaris
Tram. 250-00323/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, 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 Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els poders públics es troben en una posició d’espe-
cial responsabilitat respecte de les persones privades 
de llibertat, atès que es troben sota la seva tutel·la. En 
l’assumpció de les seves responsabilitats en relació a 
les persones privades de llibertat, cal que els poders 
públics tinguin en tot moment present la finalitat de 
reinserció social i reeducació que l’article 25.2 de la 
Constitució atorga a les penes privatives de llibertat 
i a les mesures de seguretat, així com la resta del que 
s’hi disposa.

També han de tenir molt present el que disposa l’arti-
cle 10.1 de la Constitució: «La dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure des-
envolupament de la personalitat, el respecte a la llei 
i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític 
i de la pau social»,» en especial en relació a les obli-
gacions que imposa als poders públics l’article 9 de la 
Constitució.

En aquest sentit, no es pot obviar el fet que, entre les 
persones privades de llibertat, n’hi ha que no tenen cap 
font d’ingressos, ja que no disposen de vincles o xar-
xa social que els en puguin facilitar, ni tampoc poden 
acollir-se, per diversos factors, a programes que els 
permetin rebre una compensació econòmica a canvi 
del seu treball. Els lots bàsics d’higiene personal que 
s’atorguen en aquestes situacions d’indigència no po-
den considerar-se una mera liberalitat de l’adminis-
tració de la Generalitat, que té competències en l’exe-
cució penitenciària, sinó que s’haurien de considerar 
com una política destinada a donar compliment a les 
obligacions dels poders públics respecte a les persones 
privades de llibertat, en especial pel que fa a garantir 
la seguretat de les persones sota la responsabilitat de 
l’Administració, i la seva dignitat personal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir l’assignació de lots bàsics d’higiene personal 
a totes les persones privades de llibertat en centres pe-
nitenciaris catalans o unitats dependents d’aquests, 
que es trobin en situació de necessitat o d’indigència, 
amb una periodicitat i contingut suficient per garantir 
la dignitat personal dels reclusos i recluses en aquesta 
situació, així com la seva seguretat.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
presentar al Parlament, en el termini d’un mes, un in-
forme detallat sobre la distribució dels lots bàsics d’hi-
giene personal durant l’any 2012 i la part corresponent 
de 2013, criteris d’assignació i distribució, continguts 
dels lots, evolució del nombre de persones benefici-
àries per cada centre o unitat, i mesures que s’hagin 
adoptat o s’hagin d’adoptar per a garantir que cobrei-
xen les necessitats bàsiques en aquesta matèria de les 
persones privades de llibertat que no poden satisfer-les 
d’altra manera.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’assignació econòmica per indigència als 
reclusos que no tenen cap font d’ingressos
Tram. 250-00324/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, 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 Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els poders públics es troben en una posició d’especial 
responsabilitat respecte de les persones privades de lli-
bertat, atès que es troben sota la seva tutela. En l’assump-
ció de les seves responsabilitats en relació a les persones 
privades de llibertat, cal que els poders públics tinguin 
en tot moment present la finalitat de reinserció social i 
reeducació que l’article 25.2 de la Constitució atorga a 
les penes privatives de llibertat i a les mesures de segure-
tat, així com la resta del que s’hi disposa.

També han de tenir molt present el que disposa l’arti-
cle 10.1 de la Constitució: «La dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure des-
envolupament de la personalitat, el respecte a la llei i 
als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de 
la pau social», en especial en relació a les obligacions 
que imposa als poders públics l’article 9 de la Consti-
tució.

En aquest sentit, no es pot obviar el fet que, entre 
les persones privades de llibertat, n’hi ha que no te-
nen cap font d’ingressos, ja que no disposen de vin-
cles o xarxa social que els en puguin facilitar, ni tam-
poc poden acollir-se, per diversos factors, a programes 
que els permetin rebre una compensació econòmica a 
canvi del seu treball. Les assignacions econòmiques 
mínimes que s’havien establert per a aquestes situa-
cions d’indigència, per bé que no tinguessin el seu fo-
nament en una norma específica que les establís, no 
poden considerar-se una mera liberalitat de l’adminis-
tració de la Generalitat, que té competències en l’exe-
cució penitenciària, sinó que s’haurien de considerar 
com una política destinada a donar compliment a les 
obligacions dels poders públics respecte a les persones 
privades de llibertat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda: 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
restablir l’assignació econòmica per indigència en fa-
vor de les persones privades de llibertat i sense altra 
font d’ingressos, que s’havia garantit fins ara als in-
terns en aquesta situació.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir aquesta assignació i a evitar que es pugui tor-
nar a eliminar, establint o modificant les disposicions 
necessàries per delimitar els supòsits en què se’n pot 
ser beneficiari, la periodicitat, l’import, i els procedi-
ments per al seu atorgament, entre d’altres aspectes 
que siguin necessaris per a la seva efectivitat.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, 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 Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els poders públics es troben en una posició d’espe-
cial responsabilitat respecte de les persones privades 
de llibertat, atès que es troben sota la seva tutela. En 
l’assumpció de les seves responsabilitats en relació a 
les persones privades de llibertat, cal que els poders 
públics tinguin en tot moment present la finalitat de 
reinserció social i reeducació que l’article 25.2 de la 
Constitució atorga a les penes privatives de llibertat 
i a les mesures de seguretat, així com la resta del que 
s’hi disposa.

També han de tenir molt present el que disposa l’arti-
cle 10.1 de la Constitució: «La dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure des-
envolupament de la personalitat, el respecte a la llei i 
als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de 
la pau social», en especial en relació a les obligacions 
que imposa als poders públics l’article 9 de la Consti-
tució.

En aquest sentit, i gràcies a la iniciativa de diversos 
professionals dels serveis penitenciaris catalans, que 
s’inspiraren en diverses experiències pioneres d’àm-
bit nacional i internacional, es van posar en marxa els 
anomenats mòduls de participació i convivència (mò-
duls 4 i 6 del centre Els Lledoners). Aquests mòduls, 
sense suposar cap increment de despesa significatiu, 
han donat l’oportunitat de realitzar un bon tractament 
individualitzat dels interns que s’hi ha acollit, amb im-
plicació d’aquests, i de forma que més coherent amb 
l’objectiu de reinserció social i rehabilitació de les pe-
nes privatives de llibertat.

No obstant això, aquests mòduls de participació i con-
vivència es troben ara en risc. D’una banda, per la mi-
gradesa progressiva dels recursos que s’hi destinen i la 
manca de voluntat real, a la Direcció General de Ser-
veis Penitenciaris, de desenvolupar plenament el seu 
potencial. De l’altra, per la creació dels mòduls tipus, 
ja que subsumir en aquests l’experiència dels mòduls 

de participació i convivència, tenint en compte que 
les característiques dels uns i dels altres són prou di-
ferents, és tant com condemnar-los de facto a la desa-
parició.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda: 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir la continuïtat de l’experiència dels mòduls de 
participació i convivència als centres penitenciaris ca-
talans, i a restablir els recursos necessaris per al seu 
funcionament, tant pel que fa als estrictament econò-
mics, com als formatius i terapèutics.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir que el desenvolupament del model de mò-
duls tipus no signifiqui que s’hi subsumeixi l’experièn-
cia dels mòduls de participació i convivència, amb els 
quals no comparteixen algunes característiques essen-
cials de plantejament i funcionament.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
presentar, en el termini d’un any, un pla per estendre 
l’experiència dels mòduls de participació i convivència 
a d’altres centres penitenciaris catalans.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels departaments d’atenció especial als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00326/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, 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 Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els poders públics es troben en una posició d’espe-
cial responsabilitat respecte de les persones privades 
de llibertat, atès que es troben sota la seva tutela. En 
l’assumpció de les seves responsabilitats en relació a 
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les persones privades de llibertat, cal que els poders 
públics tinguin en tot moment present la finalitat de 
reinserció social i reeducació que l’article 25.2 de la 
Constitució atorga a les penes privatives de llibertat 
i a les mesures de seguretat, així com la resta del que 
s’hi disposa.

També han de tenir molt present el que disposa l’arti-
cle 10.1 de la Constitució: «La dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure des-
envolupament de la personalitat, el respecte a la llei i 
als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de 
la pau social», en especial en relació a les obligacions 
que imposa als poders públics l’article 9 de la Consti-
tució.

En aquest sentit, i per als casos que, entre la població 
reclusa, mereixen una atenció específica per tal de fer 
efectius els objectius declarats de les penes privatives 
de llibertat, existeixen les unitats terapèutiques cone-
gudes com a DAE (Departament d’Atenció Especial). 
En especial, són molt rellevants per al tractament i se-
guiment individualitzat de les persones drogodepen-
dents.

La rendibilitat social per al conjunt de la ciutada-
nia d’allò que s’inverteix en teràpia i rehabilitació, a 
fi d’assolir la reinserció social de les persones priva-
des de llibertat, està més que acreditada en el mig i 
llarg termini per l’experiència nacional i internacional, 
i els riscos socials a curt termini d’abandonar de fac-
to aquesta finalitat de reinserció, especialment en un 
context social com l’actual, són en canvi molt elevats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda instar 
al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir 
la continuïtat de les unitats terapèutiques anomenades 
DAE (Departament d’Atenció Especial), als centres 
penitenciaris catalans, i a destinar-hi recursos sufici-
ents per al seu funcionament i l’assoliment de la seva 
finalitat última, tant pel que fa als estrictament econò-
mics, com als formatius i terapèutics.

Palau del Parlament, 25 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el protocol sig-
nat entre el Ministeri de Defensa i el Govern 
de la Generalitat amb relació a l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de Talarn
Tram. 250-00327/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat, Jaume Collboni Cuadrado, portaveu 
adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El 18 de novembre de l’any 2011 es va signar un Pro-
tocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el Departament d’Ensenyament per a generar activitat 
complementària a la que es venia fent en l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra a 
la seva seu de Talarn al Pallars Jussà, de Lleida.

Atès que en aquest conveni es reconeix que ambdues 
parts consideren d’interès recíproc col·laborar en aque-
lles activitats que faciliten la relació de la societat amb 
les seves Forces Armades en la difusió de dels valors 
de seguretat i defensa en el marc de la solidaritat i el 
manteniment de la pau,així com també en qualsevol 
altra, sota el principi de cooperació entre institucions 
a l’exercici de les seves competències i en especial en 
matèria de formació professional.

Atès que en les seva clàusules el conveni determina 
establir els procediments de col·laboració per dotar a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèr-
cit de Terra, ubicada a Talarn de personal docent amb 
la titulació i requisits necessaris per impartir els ense-
nyaments corresponents als títols de formació profes-
sional de grau superior que, en el seu moment, s’au-
toritzin a impartir en l’esmentat centre, preveient les 
corresponents compensacions econòmiques.

Atès que a fi d’impulsar els objectius de l’acord els sig-
nataris es van comprometre a crear una comissió mixta 
formada per representants de les dos parts per a l’apli-
cació del present protocol i verificar el seu compliment,

Atès que el Protocol estableix una vigència de dos 
anys podent prorrogar-se per acord exprés de les parts,

Atès que una infraestructura com aquesta és cabdal 
per al manteniment del sistema i l’equilibri socioeco-
nòmic dels Pirineus,
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Davant l’estat de alarma social que s’està creant en tot 
el Pallars Jussà en general i en les poblacions de Ta-
larn i Tremp en especial,

Davant la manca de concreció de les actuacions per 
part del Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat 
al respecte,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Primer. Que comparegui davant del Parlament per 
presentar el programa d’activitats que preveu el Pro-
tocol de 18 de novembre així com els mecanismes de 
col·laboració establerts entre ambdues institucions en 
el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució.

Segon. Acordar amb l’Administració General de l’Es-
tat la modificació de la Comissió Mixta per al segui-
ment de les actuacions previstes en el Protocol a fi i 
efecte d’incorporar-hi representants de les administra-
cions locals de Talarn i Tremp.

Tercer. Iniciar les negociacions de forma immediata 
per a acordar la pròrroga que preveu el Protocol, ga-
rantir els recursos i iniciar i consolidar el programa 
d’actuacions que s’hi hagi d’implementar.

Quart. Donar compte d’aquest acord al Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt; Àngel Ros i Domingo, di-
putat, del GP SOC

Proposta de resolució de suport al Manifest 
pel riu Llobregat
Tram. 250-00328/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Eva Granados Galiano, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El riu Llobregat té una gran importància social, histò-
rica i ambiental per a les comarques de la seva Con-
ca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i 
configurant el nostre territori. Les seves aigües han 
fet possible una rica biodiversitat, una potent econo-
mia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. 
Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats 
en el creixement han ocasionat una forta degradació 
del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosis-
temes dels que formem part.

El paper del riu, com a vertebrador natural del territo-
ri i com a font de riquesa econòmica i social, ha anat 
desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d’au-
topistes, carreteres, línies d’alta velocitat, ampliacions 
de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl 
sense límits, esculleres, i un llarg etcètera.

Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una 
degradació que, en molts casos, els fa irreconeixibles 
com a sistemes naturals; per on circulen, sovint, ai-
gües residuals contaminades per la indústria i les ciu-
tats, aigües salinitzades per les mines de potassa i on 
la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una for-
ta pressió especuladora. El Llobregat està en estat crí-
tic. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent 
en moltes ocasions basant-se en models d’intervenció 
que prioritzen la urbanització de l’espai fluvial. Hem 
de treballar per la seva recuperació ambiental i paisat-
gística i per aconseguir la declaració del curs baix del 
riu del Llobregat com un espai natural protegit, con-
nectat amb altres espais naturals com són el Delta del 
Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els page-
sos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu 
i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.

La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de 
l’Aigua que va entrar en vigor a finals de l’any 2000 
i que contempla l’aigua no només com un recurs, sinó 
també com l’element clau de tot un ecosistema. Segons 
això, la gestió de l’aigua s’ha de basar en el respecte 
al medi ambient, l’ús sostenible i la gestió conjunta de 
tot tipus d’aigua dintre d’una demarcació hidrogràfica. 
L’objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudei-
xin de bon estat ecològic.

Algunes entitats cíviques de les poblacions riberen-
ques del Llobregat entre les que podem destacar AN-
DA d’Abrera, Associació Hàbitats - Projecte Rius, Cen-
tre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), 
Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre 
d’Ecologia i projectes Alternatius– Ecologistes de Ca-
talunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Des-
pí, Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC 
de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la 
Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del 
Camell de Molins de Rei, Espluga Viva– Esplugues de 
Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), 
Martorell Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, As-
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sociació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, 
Associació Hàbitats–Projecte Rius, La Mola de Mo-
lins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, Pla-
taforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les 
Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWF-Barcelona, Xarxa 
per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana 
d’Herpetologia, etc., reunides sota el nom de Llobregat 
SOStenible, han fet una proposta per realitzar tot un 
seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de pro-
postes de millora al voltant de la Conca del Llobregat 
durant l’any 2013 recollides en l’anomena’t «Manifest 
pel riu Llobregat».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Recolzar el Manifest pel Riu Llobregat i considerar 
l’any 2013 com «Any del riu Llobregat» amb l’objectiu 
de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la 
història de les poblacions riberenques.

2. Donar suport a la Comissió del riu Llobregat, com-
posada per administracions i entitats, per la realització 
d’activitats que ajudin a un millor coneixement dels 
valors del riu Llobregat i que impliquin activament la 
ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Eva Granados Galiano, diputats 
del GP SOC

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei d’enjudiciament crimi-
nal
Tram. 270-00002/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 8066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 

Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei d’enjudiciament criminal (tram. 270-
00002/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de lli-
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 9827; 9853; 
9975).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.04.2013 al 08.04.2013).
Finiment del termini: 09.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.04.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les sentències dels tribunals en 
matèria educativa
Tram. 302-00018/10

Rectificació del text presentat
Reg. 9878 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 04.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, comunica  a la Mesa del Parlamento que 
ha advertido el error siguiente en la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les sentències dels 
tribunals en matèria educativa (tram. 302-00018/10), 
presentada el 15 de marzo de 2013 y con número de 
registro 7151.

Donde dice: 
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«3. Informar adequadament en tots els impresos de 
preinscripció escolar, de manera que els pares que 
vulguin […]»

Ha de decir: 

«3. Informar adequadament en tots els impresos de 
preinscripció escolar d’educació infantil i el primer ci-
cle de primaria, de manera que els pares que vulguin 
[…]»

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de 
la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa als desnonaments per 
execució hipotecària
Tram. 300-00020/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 10173 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 10 i 11 d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment i posició del Govern en rela-
ció als efectes de la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (Directiva 93/13/CEE) pel que fa 
als desnonaments fruit d’execucions hipotecàries?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el cost de l’ac-
cés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat 
del sistema sanitari
Tram. 300-00021/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10174 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup 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 10 i 11 
d’abril de 2013.

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat so-
bre el cost de l’accés a les targetes sanitàries a Catalu-
nya i la sostenibilitat del sistema sanitari?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre el procés de 
privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00022/10

Presentació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10178 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, 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 10 i 11 
d’abril de 2013.

– Sobre el procés de privatització d’ATLL.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Interpel·lació al Govern sobre els processos 
de concertació amb els agents econòmics, 
socials i polítics amb relació a la situació de 
Catalunya i les possibles sortides de la crisi
Tram. 300-00023/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10179 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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 10 i 11 
d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre els proces-
sos de concertació amb els agents econòmics, socials 
i polítics en relació amb la situació del país i les possi-
bles sortides a la crisi?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa
Tram. 300-00024/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10183 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 10 i 11 d’abril de 2013.

– Quina és la política del Govern en matèria de foment 
de l’emprenedoria i suport a les petites i mitjanes em-
preses?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00025/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 10185 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 05.04.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 10 i 11 d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a les polítiques d’inclusió social i eradicació 
de la pobresa?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentària

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 
d’abril de 2013, atès que la diputada Àngels Ponsa i 
Roca ha complert els requisits que estableix l’article 
16.1 del Reglament (credencial: reg. 9002; acatament 
de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya: reg. 9366; declaració d’activitats i béns: reg. 9367 
i 9368), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al 
ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 
d’abril de 2013, atès que el diputat Xavier Cima i Ruiz 
ha complert els requisits que estableix l’article 16.1 
del Reglament (credencial: reg. 9003; acatament de la 
Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 
reg. 9408; declaració d’activitats i béns: reg. 9409 i 
9410), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al ple 
exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

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

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institucio-
nals
Tram. 410-00001/10

Elecció del secretari

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 3 d’abril de 2013, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari Socialista, ha elegit secretari el di-
putat Jaume Collboni Cuadrado en substitució del dipu-
tat Daniel Fernández González.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

El secretari  El president  
de la Comissió en funcions de la Comissió
Ferran Pedret i Santos Sergi Sabrià i Benito

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 8803 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Empresa i Ocupació

Alta:

Ma Mercè Jou i Torras

Baixa:

Anna Solé i Ramos

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Composició de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans
Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 9413 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta:

Pere Vila i Fulcarà

Baixa:

Lluís Recoder i Miralles

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 8805 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Interior

Alta:

Joan Recasens i Guinot

Baixa:

Joan Maria Sardà i Padrell

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 9374 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Àngels Ponsa i Roca ha estat designa-
da membre de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 9390 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta:

Xavier Cima i Ruíz

Baixa:

Montserrat Roura i Massaneda

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats
Reg. 9387 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Alta:

Xavier Cima i Ruíz

Baixa:

Montserrat Roura i Massaneda

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 8804 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Cultura i Llengua

Alta:

Joan Maria Sardà i Padrell

Baixa:

Anna Solé i Ramos

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 8799 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Salut

Alta:

Ma Mercè Jou i Torras 

Baixa:

Anna Solé i Ramos 

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Ratificació del president

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

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda 
el 22 de març de 2013, d’acord amb els articles 41.2 i 
42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a 
president el diputat Antoni Balasch i Parisi per a pro-
veir la vacant causada per la renúncia del diputat Lluís 
Miquel Recoder i Miralles.
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Palau del Parlament, 22 de març de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Núria Ventura Brusca Antoni Balasch i Parisi

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 9377 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

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

Alta:

Àngels Ponsa i Roca

Baixa:

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 8806 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

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

Alta:

Ma Mercè Jou i Torras

Baixa:

Anna Solé i Ramos

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 8800 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Igualtat de les Persones

Alta:

Cristina Bosch i Arcau

Baixa:

Joan M. Sardà i Padrell

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 8802; 9388 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta:

Cristina Bosch i Arcau
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Baixa:

Anna Solé i Ramos

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 9376 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Àngels Pons i Roca ha estat designada 
membre de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 9389 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió Específica de la Infància

Alta:

Xavier Cima i Ruíz

Baixa:

Montserrat Roura i Massaneda

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Reg. 9391 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats José Antonio Coto i 
Roquet i Pere Chumillas Zurilla han estat designats 
membres de la Comissió d’investigació sobre les Enti-
tats Financeres, i que la diputada Maria Dolors Mont-
serrat i Culleré és proposada com a presidenta de la 
mateixa d’acord amb la decisió de la Junta de Porta-
veus que va assignar aquesta responsabilitat al Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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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. 407-00002/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9392 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Eva García Rodrí-
guez i Jordi Roca i Mas han estat designats membres 
de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sani-
tari i les Empreses.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 9369; 9411 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Àngels Ponsa i Roca, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

Àngels Ponsa i Roca Vist i plau
 I. Sr. Jordi Turull i Negre
 Portaveu del GP CiU

A la Mesa del Parlament

Xavier Cima i Ruíz, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Xavier Cima i Ruíz Vist i plau
 I. Sr. Jordi Turull i Negre
 Portaveu del GP CiU

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària
Tram. 408-00008/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’abril 
de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de con-
formitat amb l’article 41.2, ha acordat que la presidèn-
cia de la comissió correspongui al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 408-00010/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 d’abril 
de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de con-
formitat amb l’article 41.2, ha acordat que la presidèn-
cia de la comissió correspongui al Grup Parlamentari 
Socialista.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 1/X, so-
bre la política econòmica i els objectius de 
dèficit públic
Tram. 390-00001/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

Control del compliment de la Moció 2/X, so-
bre la Fundació Salut Empordà i sobre les 
reformes de l’Institut Català de la Salut i 
l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 390-00002/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

Control del compliment de la Moció 3/X, so-
bre les polítiques de salut
Tram. 390-00003/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

Control del compliment de la Moció 4/X, so-
bre la política sanitària a curt i mitjà termini
Tram. 390-00004/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

Control del compliment de la Moció 5/X, so-
bre l’oferta escolar per al curs 2013-2014
Tram. 390-00005/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

Control del compliment de la Moció 6/X, so-
bre la defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 02.04.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00034/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00035/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre la seva presumpta participa-
ció en l’encàrrec o autorització de la investi-
gació de membres del Govern
Tram. 354-00038/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 354-00039/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, tin-
guda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00040/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00041/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00053/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre la seva presumpta participació en 
l’encàrrec o autorització de la investigació 
de membres del Govern
Tram. 356-00054/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00055/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre el primer any de vigència de la 
Instrucció 1/2012 de la Direcció General per 
a la Immigració, per la qual s’estableixen els 
criteris generals per a l’elaboració dels infor-
mes d’estrangeria competència de la Gene-
ralitat
Tram. 356-00100/10

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. 6, tinguda el 02.04.2013, DSPC-C 63.

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i 
Anglada, delegat del Govern davant la Unió 
Europea, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi del seu projecte com 
a responsable de la Delegació del Govern
Tram. 356-00109/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, 
coordinador de la Creu Roja de Catalunya, 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè presenti el quart estudi 
de l’Observatori de Vulnerabilitat sobre l’im-
pacte de la crisi en la infància i l’entorn es-
colar
Tram. 356-00122/10

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. 6, tinguda el 02.04.2013, DSPC-C 63.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Enric Morist, coordinador 
de la Creu Roja de Catalunya, davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a presentar el quart estudi de l’Observatori 
de Vulnerabilitat sobre l’impacte de la crisi 
en la infància i l’entorn escolar
Tram. 357-00044/10

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. 6, tinguda el 02.04.2013, DSPC-C 63.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
02.04.2013, DSPC-C 63.

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar so-
bre el primer any de vigència de la Instrucció 
1/2012 de la Direcció General per a la Immi-
gració, per la qual s’estableixen els criteris 
generals per a l’elaboració dels informes 
d’estrangeria competència de la Generalitat
Tram. 357-00045/10

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. 6, tinguda el 02.04.2013, DSPC-C 63.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 8

Convocada per al dia 10 d’abril de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

10 d’abril de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 10 d’abril, a les 10.00 h).

2. Proposició de llei de prohibició de prospeccions i ex-
plotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà 
de fracturació hidràulica. Tram. 202-00002/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat de totalitat i votació 
de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 4, 8).

3. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre els casos d’espionatge polític. 
Tram. 252-00007/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya i Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (Text presentat: BOPC 39, 113).

4. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi dels permisos de prospecció i explotació d’hi-
drocarburs no convencionals per mitjà de fracturació 
hidràulica. Tram. 252-00009/10. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Mixt. Debat i 
votació (Text presentat: BOPC 46, 68).

5. Declaració del Parlament de Catalunya amb mo-
tiu de l’Any Internacional de l’Estadística. Tram. 401-
00003/10. Grups parlamentaris. Substanciació.

6. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

7. Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislati-
va popular. Tram. 202-00013/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 27, 26).

8. Decret llei 2/2013, del 19 de març, de modificació 
del règim de millores de la prestació econòmica d’in-
capacitat temporal del personal al servei de l’Adminis-

tració de la Generalitat, del seu sector públic i de les 
universitats públiques catalanes. Tram. 203-00006/10. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
50, 12).

9. Interpel·lació al Govern sobre el cost de l’accés a les 
targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanita-
ri. Tram. 300-00021/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’in-
clusió social i d’eradicació de la pobresa. Tram. 300-
00025/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els processos de con-
certació amb els agents econòmics, socials i polítics 
amb relació a la situació de Catalunya i les possibles 
sortides de la crisi. Tram. 300-00023/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el procés de priva-
tització d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 300-00022/10. 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea rela-
tiva als desnonaments per execució hipotecària. Tram. 
300-00020/10. Gemma Calvet i Barot, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política de foment 
de l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana em-
presa. Tram. 300-00024/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model present i futur de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00013/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior. Tram. 302-00016/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les persones desocupades i el tan-
cament d’empreses. Tram. 302-00014/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les propostes en matèria de política tributària. 
Tram. 302-00015/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la informació relativa al deute de la Generalitat. 
Tram. 302-00017/10. Grup Mixt. Debat i votació.
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20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’estabilitat pressupostària i el deute. Tram. 302-
00019/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les sentències dels tribunals en matèria educativa. 
Tram. 302-00018/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadís-
tics corresponent al 2012
Tram. 334-00009/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 8781 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 02.04.2013

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, del 19 
d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les 
cessions de dades sotmeses a secret estadístic, us tra-
meto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de Fit-
xers Estadístics 2012, que conté el resum anual d’ins-
cripcions practicades al Registre.

Barcelona, 21 de març de 2013

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 Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la programa-
ció de la temporada 2012-2013 de Televisió 
de Catalunya i el Grup d’Emissores de Cata-
lunya Ràdio
Tram. 337-00005/10

Presentació
Presidenta, del Consell Assessor de 

Continguts i de Programació

Reg. 9204 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Hble. Sra.

Us fem a mans l’Informe de programació de la tem-
porada 2012-2013 de Televisió de Catalunya i el Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio, aprovat en sessió or-
dinària del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació el 4 de març i presentat al Consell de Go-
vern de la CCMA.

Cordialment,

Barcelona, 26 de març de 2013

Imma Juan
Presidenta

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Parlament contra la Llei de l’Estat 16/2012, 
del 27 de desembre, per la qual s’adopten 
diverses mesures tributàries dirigides a la 
consolidació de les finances públiques i a 
l’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 380-00001/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en 
nombre y representación de éste según se acredita me-
diante la certificación de la resolución de la Mesa del 
Parlamento de 1 de marzo de 2011, y en cumplimiento 
de la Resolución 16/X del Pleno del Parlamento de fe-
cha 13 de marzo de 2013, según se acredita mediante 
la certificación que acompaña al presente escrito en 
documento adjunto, comparece ante el Tribunal Cons-
titucional y como mejor en derecho proceda, 

Dice: 

Que por el presente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 162.1.a de la Constitución española, 
61.e y 76.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y 
79 y 32.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitu-
cional, interpone recurso de inconstitucionalidad con-
tra el artículo 19 de la Ley del Estado 16/2012, del 27 
de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado número 312 de 
28 de diciembre de 2012, 

Que con relación a dicha ley se ha emitido dictamen 
por el Consejo de Garantías Estatutarias, según certi-
ficado que se adjunta, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 76.3 del Estatuto de autonomía.

Basa el presente recurso en las siguientes 

Alegaciones

Primera. Antecedentes y objeto del recurso

Durante el año 2012, el Estado ha adoptado un con-
junto de medidas en el ámbito tributario con el fin de 
consolidar las finanzas públicas y corregir los princi-
pales desequilibrios que afectan a la economía espa-

ñola, principalmente la reducción del déficit público, 
mediante la aprobación de diversas normas con ran-
go de ley, básicamente mediante el Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera pa-
ra la corrección del déficit público, (BOE, núm. 315 
de 31.12.2011; corrección de errores BOE núm. 8 de 
10.01.2012), el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 
marzo, por el que se introducen diversas medidas tri-
butarias y administrativas dirigidas a la reducción del 
déficit público (BOE, núm. 78 de 31.03.2012), y el Re-
al Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas pa-
ra garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad (BOE núm. 168 de 14.07.2012; 
corrección de errores BOE núm. 172 de 19.07.2012).

A pesar de ello, y tal como se señala en el preámbu-
lo de la Ley 16/2012, la evolución de los ingresos pú-
blicos seguía requiriendo la adopción de medidas adi-
cionales que, reforzando estos, y complementando las 
medidas adoptadas a las que se ha hecho referencia 
más arriba, «permitan fijar las bases de una recupe-
ración económica estable y duradera», lo que confi-
gura el objetivo y la finalidad de dicha Ley 16/2012, la 
cual, de conformidad con su disposición final undéci-
ma, se aprobó al amparo de lo que dispone el artículo 
149.1.14ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de «Hacienda general».

Entre las distintas medidas que incluye la Ley 16/2012, 
el artículo 19 dispone: 

Artículo 19. Impuesto sobre los Depósitos en las Enti-
dades de Crédito

Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se crea el Im-
puesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédi-
to, que se regirá por las siguientes disposiciones: 

Uno. Naturaleza y objeto del impuesto.

El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito es un tributo de carácter directo que grava, en 
la forma y condiciones previstas en el presente artículo, 
los depósitos constituidos en las entidades de crédito.

Dos. Ámbito territorial de aplicación.

El impuesto es exigible en todo el territorio español, 
sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de 
concierto y convenio económico en vigor, respectiva-
mente, en los territorios históricos del País Vasco y en 
la Comunidad Foral de Navarra. En su aplicación se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en los tratados y con-
venios internacionales que formen parte del ordena-
miento interno español.

Tres. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible el mantenimiento de 
fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, por los contribuyentes señalados en el aparta-
do Seis de este artículo, y que comporten la obligación 
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de restitución, a excepción de los fondos mantenidos 
en sucursales fuera del territorio español.

Cuatro. Exenciones.

Estarán exentos del impuesto: 

1. El Banco de España y las autoridades de regulación 
monetaria.

2. El Banco Europeo de Inversiones.

3. El Banco Central Europeo.

4. El Instituto de Crédito Oficial.

Cinco. Período impositivo y devengo.

El período impositivo será el año natural.

No obstante, en el período impositivo en que se pro-
duzca el inicio de la actividad en territorio español, el 
mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la 
actividad hasta el final del año natural.

En todo caso, el período impositivo concluirá cuando 
el contribuyente cese en su actividad en territorio es-
pañol.

El impuesto se devengará el último día del período im-
positivo.

Seis. Contribuyentes.

Son contribuyentes del Impuesto: 

a) Las entidades de crédito definidas en el artículo 1 
del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de ju-
nio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de 
Entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.

b) Las sucursales en territorio español de entidades de 
crédito extranjeras.

Siete. Base imponible.

Constituye la base imponible el importe resultante de 
promediar aritméticamente el saldo final de cada tri-
mestre natural del periodo impositivo, correspondien-
te a la partida 4 «Depósitos de la clientela» del Pasivo 
del Balance reservado de las entidades de crédito, in-
cluidos en los estados financieros individuales.

A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuan-
tías de los «Ajustes por valoración» incluidos en las 
partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.

Los parámetros a que se refiere este apartado se co-
rresponden con los definidos en el Título II y en el 
Anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 
del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
normas de información financiera pública y reserva-
da y modelos de estados financieros, o norma que la 
sustituya.

Ocho. Cuota tributaria.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen del 0 por ciento.

La cuota diferencial se obtendrá como resultado de 
deducir de la cuota íntegra, en su caso, el pago a cuen-
ta realizado.

Nueve. Autoliquidación.

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquida-
ción del impuesto en el mes de julio del año siguiente 
al del periodo impositivo, en el lugar y forma que es-
tablezca el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas. No obstante lo anterior, no será obligatoria la 
presentación de la autoliquidación cuando resulte cuo-
ta íntegra igual a cero euros.

Diez. Obligación de realizar pago a cuenta.

Los contribuyentes están obligados a presentar un au-
toliquidación de pago a cuenta en el mes de julio de 
cada ejercicio, correspondiente al periodo impositi-
vo en curso, por importe del 50 por ciento de la cuota 
que resulta de aplicar el tipo de gravamen vigente en 
ese periodo impositivo a la base imponible del perio-
do impositivo anterior. No obstante lo anterior, no será 
obligatoria la presentación de la autoliquidación cuan-
do resulte cuota íntegra igual a cero euros.

Once. Habilitación a la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá 
modificar el tipo de gravamen y el pago a cuenta.

Doce. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias derivadas del incumpli-
miento de lo dispuesto en esta ley y en su normativa 
de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Trece. Hechos imponibles regulados en esta Ley gra-
vados por las Comunidades Autónomas.

En la medida en que el impuesto que establece esta 
Ley recaiga sobre hechos imponibles gravados por las 
Comunidades Autónomas y esto produzca una dismi-
nución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será únicamente 
de aplicación respecto de aquellos tributos propios de 
las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley 
aprobada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.

Catorce. Entrada en vigor.

El impuesto se exigirá con efectos para los periodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.

El contenido del artículo 19 de la Ley 16/2012 no fi-
guraba en el proyecto de ley remitido por el Gobier-
no del Estado al Congreso de los Diputados, sino que 
se introdujo mediante una enmienda del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado. Debe remarcarse, 
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porque ello también configura el contexto del pre-
sente recurso, que dichas enmiendas, propuestas for-
malmente por el Grupo Parlamentario Popular, pero 
impulsadas desde el Gobierno según reconocimiento 
expreso del ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas en las intervenciones en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado, el 12 y el 18 de diciembre 
de 2012 respectivamente, tenían como principal obje-
tivo crear un impuesto estatal a tipo cero para evitar 
que las comunidades autónomas pudieran aplicar uno 
propio, la creación del cual por diversas comunida-
des se tenía por previsible a partir de la desestimación 
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el presidente del Gobierno contra la Ley de la Asam-
blea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre de 
2001, del Impuesto sobre depósitos de las entidades 
de crédito (STC 210/2012 de 14 de noviembre; BOE 
de 13.12.2012). En síntesis, la tramitación parlamenta-
ria del proyecto de ley fue la siguiente: presentado en 
el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 
2012 (BOCG, Congreso de los Diputados, núm. A-26-
1, de 4 de octubre de 2012) y aprobado por la Comi-
sión de Hacienda y Administraciones Públicas con 
competencia legislativa plena el 26 de noviembre. Una 
vez enviado el texto aprobado al Senado, el día 4 de 
diciembre se publicaron las enmiendas, entre las que 
había las núm. 166 y 169, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado, que introducían, 
respectivamente, un nuevo párrafo en el preámbulo, 
cuyo texto era «Se crea el Impuesto sobre los Depó-
sitos en las Entidades de Crédito con la pretensión de 
asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garan-
tice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sis-
tema financiero», y el artículo 19, transcrito más arri-
ba, mediante el que se creaba el Impuesto sobre los 
Depósitos en las Entidades de Crédito. (BOCG, Se-
nado, núm. 130_962, de 04.12.2012). El Pleno del Se-
nado aprobó el texto, con la incorporación de ambas 
enmiendas, el 13 de diciembre (BOCG, Senado, núm. 
138_1048, de 18.12.2012) y el Pleno del Congreso de 
los Diputados lo aprobó definitivamente el día 20 de 
diciembre (BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 
A-26-6, de 02.01.2013). La Ley fue sancionada y pro-
mulgada el 27 de diciembre de 2012 y publicada en el 
BOE de 28 de diciembre de 2012.

Segundo. El contenido del artículo 19  
de la Ley 16/2012 constituye una simulación 
de un impuesto que no puede ampararse en las 
competencias del Estado en materia tributaria

El artículo 133.1 CE califica la potestad tributaria del 
Estado como «originaria», de lo que algún sector doc-
trinal deduce una diferenciación radical entre dicha 
potestad tributaria y la de las comunidades autóno-
mas, las cuales, además, aparecerían equiparadas a las 
corporaciones locales en la medida que tanto unas co-

mo otras podrán establecer y exigir tributos de acuer-
do con la Constitución y las leyes (art. 133.2 CE.)

No obstante, hay que precisar el alcance de lo que sig-
nifica potestad tributaria originaria en el texto cons-
titucional. De entrada debemos considerar totalmente 
superada la concepción que identificaba la potestad o 
el poder tributario del Estado con la «soberanía tri-
butaria», de manera que la obligación pecuniaria de 
los contribuyentes se correspondía con la capacidad de 
exigencia del Estado, investido de imperium como ti-
tular de la soberanía. De acuerdo con esta concepción 
se distinguiría entre «potestad originaria», atribuida 
al Estado, y «potestad derivada», la cual correspon-
dería a otros entes públicos en la medida que les fue-
se atribuida por el propio Estado. Ahora bien, la CE 
de 1978 no permite mantener esta concepción por dos 
motivos: el primero es que la obligación de los contri-
buyentes se establece directamente en la Constitución, 
que en su artículo 31 dispone la obligatoriedad gene-
ral de contribuir al sostenimiento del gasto público en 
términos que limitan el poder tributario en cualquiera 
de sus manifestaciones, lo que implica que no existe 
una «potestad tributaria originaria» anterior y que se 
superponga a la propia Constitución; la segunda es que 
la CE establece un modelo territorial (Estado, comu-
nidades autónomas y corporaciones locales) entre los 
que se debe distribuir la potestad tributaria. La men-
ción a la «potestad tributaria originaria» contenida en 
el artículo 133.1 CE no implica, por tanto, que la po-
testad tributaria de las comunidades autónomas tenga 
carácter derivado, en el sentido que el Estado, titular 
de la potestad originaria, defina libremente el alcance 
de dicha potestad (en la medida que deriva de la pro-
pia), sino que se produce una posición de preferencia 
de la potestad tributaria del Estado en relación con la de 
los otros entes territoriales, sin perjuicio de que «la 
indudable conexión existente entre los artículos 133.1, 
149.1.14 y 157.3 CE determina que el Estado sea com-
petente para regular no sólo sus propios tributos, sino 
también el marco general de todo el sistema tributario 
y la delimitación de las competencias financieras de 
las Comunidades Autónomas respecto de las del pro-
pio Estado» (STC 192/2000, FJ 6), lo que no significa 
que en este marco general se pueda llegar a suprimir 
o anular la potestad tributaria de las comunidades au-
tónomas, porqué los artículos 133.2, 156 y 157.1. a y b 
CE, se constituyen como una garantía de su existencia. 
Ello significa que la potestad tributaria de las comuni-
dades autónomas no deriva de la potestad originaria 
del Estado, sino que deriva directamente de la Cons-
titución, de la que también deriva la propia potestad 
estatal, «lo que supone, en definitiva, la necesidad de 
compatibilizar el ejercicio coordinado de las compe-
tencias financieras y las competencias materiales de 
los entes públicos que integran la organización terri-
torial del Estado de modo que no se produzca el va-
ciamiento del ámbito competencial –material y finan-
ciero– correspondiente a “las esferas respectivas de 
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soberanía y de autonomía de los entes territoriales”» 
(STC 13/1992, FJ 2).

Así pues, el artículo 133.1 CE habilita al Estado para 
regular no sólo sus propios tributos, sino también el 
marco general de todo el sistema tributario, de acuer-
do con el título competencial que reserva al Estado la 
competencia exclusiva sobre la «hacienda general», tí-
tulo competencial en el que formalmente se ampara 
la Ley 16/2012. Ello no obstante, el alcance de esta 
competencia exclusiva del Estado no implica que éste 
disponga de un poder tributario absoluto. El poder tri-
butario al que se refiere el artículo 133 CE, eso es, el 
poder de gravar, es el reverso del deber de contribuir 
al que se refiere el artículo 31.1 CE, en relación al cual 
el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

«Esta recepción constitucional del deber de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos según la capa-
cidad económica de cada contribuyente configura un 
mandato que vincula tanto a los poderes públicos co-
mo a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma 
de la relación tributaria. Para los ciudadanos este de-
ber constitucional implica, más allá del genérico some-
timiento a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico que el art. 9.1 de la norma fundamental im-
pone, una situación de sujeción y de colaboración con 
la Administración tributaria en orden al sostenimien-
to de los gastos públicos cuyo indiscutible y esencial 
interés público justifica la imposición de limitaciones 
legales al ejercicio de los derechos individuales. Para 
los poderes públicos este deber constitucional compor-
ta también exigencias y potestades específicas en orden 
a la efectividad de su cumplimiento por los contribu-
yentes» (STC 76/1990, FJ 3).

El Tribunal Constitucional, con motivo del examen 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, en su sentencia 
214/1994, de 14 de julio de 1994, subrayó que el le-
gislador goza de un amplio margen de libertad en la 
configuración de los impuestos, por lo que al Tribunal 
no le corresponde enjuiciar si las soluciones adoptadas 
en la Ley son las más correctas técnicamente, aunque 
indudablemente se halla facultado para determinar si 
en el régimen legal del tributo el legislador ha sobrepa-
sado o no los límites al poder tributario que se derivan 
de los principios constitucionales contenidos en el art. 
31.1 C.E (FJ 5). Pues bien, como límite a la libertad de 
configuración de las figuras impositivas del legislador 
derivada del artículo 31.1 CE el Tribunal ha declarado 
la necesidad de que en cualquier figura tributaria debe 
estar presente una finalidad contributiva: 

«Es verdad que, como hemos afirmado en ocasiones, 
el legislador puede establecer tributos con una función 
no predominantemente recaudatoria o redistributiva, es-
to es, configurar el presupuesto de hecho del tributo 
teniendo en cuenta consideraciones básicamente ex-
trafiscales (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; STC 
197/1992, de 19 de noviembre, FJ 6); pero, en todo ca-

so, es evidente que dicha finalidad contributiva debe nece-
sariamente estar presente y que deben respetarse, entre 
otros, el principio de capacidad económica estableci-
do en el art. 31.1 CE o, lo que es igual, el hecho impo-
nible tiene que constituir una manifestación de rique-
za» (STC 276/2000, FJ 4).

Ciertamente, en el sistema tributario español no es 
desconocido el tipo cero; así el artículo 55.3 de la Ley 
General Tributaria establece: «La ley podrá prever la 
aplicación de un tipo cero, así como de tipos reduci-
dos o bonificados». Ahora bien, esta norma no pue-
de interpretarse como una autorización al legislador 
para establecer tributos que no den lugar a ingresos 
tributarios, no solo porque la Ley General Tributaria 
(LGT) carece de rango para tal autorización –reserva-
da a la Constitución– sino porque, como se ha indica-
do ello sería contrario al artículo 31.1. CE. La misma 
LGT, en su artículo 2.1, define los tributos como «los 
ingresos públicos que consisten en prestaciones pecu-
niarias exigidas por una Administración pública como 
consecuencia de la realización del supuesto de hecho 
al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin 
primordial de obtener los ingresos necesarios para el 
sostenimiento de los gastos públicos», ello sin perjui-
cio de que «además de ser medios para obtener los re-
cursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumentos de la políti-
ca económica general y atender a la realización de los 
principios y fines contenidos en la Constitución». La fi-
nalidad de obtener ingresos es, por lo tanto, definitoria 
del concepto de tributo.

El apartado 8 del artículo 19 de la Ley 16/2012 esta-
blece como único tipo impositivo el cero por ciento; 
por ello, el llamado Impuesto sobre los Depósitos en 
las Entidades de Crédito creado por dicho artículo no 
puede identificarse con un tributo, sino que finge ser-
lo, porque incumple la función constitucional que se 
atribuye a éstos, porque carece absolutamente de fina-
lidad contributiva al fijar como único tipo aplicable el 
cero por ciento. El tipo cero, de la misma manera que 
los tipos bonificados o reducidos por la aplicación de 
bonificaciones o deducciones en la cuota y las mismas 
exenciones, son técnicas que sirven a diferentes finali-
dades que deben determinarse en cada caso, pero que 
no pueden llegar al punto de anular la naturaleza re-
caudatoria propia de los tributos.

Un dato adicional permite ahondar en el carácter fin-
gido del impuesto. Los apartados 9 y 10 del artículo 19 
de la Ley 16/2012 exoneran a los «contribuyentes» de 
presentar la autoliquidación del impuesto y la corres-
pondiente a los pagos a cuenta «cuando resulte cuota 
íntegra igual a cero euros»; como el único tipo imposi-
tivo aplicable es el cero por ciento, sea cual sea la base 
imponible ningún supuesto «contribuyente» está obli-
gado a presentar unos documentos que corresponden 
a obligaciones tributarias formales sin carácter pecu-
niario, cuyo cumplimiento está relacionado con el de-
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sarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios, 
entre los que son especialmente relevantes los corres-
pondientes a la actividad inspectora y comprobatoria 
de la Administración tributaria, y debe recordarse que 
el Tribunal Constitucional ha declarado que: 

«… para el efectivo cumplimiento del deber que impo-
ne el art. 31.1 de la Constitución es imprescindible la 
actividad inspectora y comprobatoria de la Adminis-
tración tributaria, ya que de otro modo «se produciría 
una distribución injusta en la carga fiscal», pues «lo 
que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que 
pagar otros con más espíritu cívico o con menos posi-
bilidades de defraudar»; de ahí la necesidad y la jus-
tificación de «una actividad inspectora especialmente 
vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a veces incó-
moda y molesta» (STC 110/1984, fundamento jurídi-
co 3.º). La ordenación y despliegue de una eficaz activi-
dad de inspección y comprobación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias no es, pues, una opción que 
quede a la libre disponibilidad del legislador y de la Ad-
ministración, sino que, por el contrario, es una exigencia 
inherente a «un sistema tributario justo» como el que la 
Constitución propugna en el art. 31.1: en una palabra, 
la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un manda-
to que la Constitución impone a todos los poderes pú-
blicos, singularmente al legislador y a los órganos de 
la Administración tributaria. De donde se sigue asi-
mismo que el legislador ha de habilitar las potesta-
des o los instrumentos jurídicos que sean necesarios 
y adecuados para que, dentro del respeto debido a los 
principios y derechos constitucionales, la Administra-
ción esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de 
las deudas tributarias, sancionando en su caso los in-
cumplimientos de las obligaciones que correspondan 
a los contribuyentes o las infracciones cometidas por 
quienes están sujetos a las normas tributarias.» (STC 
76/1990, FJ 3)

Si, como ha declarado reiteradamente el Tribunal 
Constitucional, «las categorías tributarias, más allá de 
las denominaciones legales, tienen cada una de ellas 
la naturaleza propia y específica que les corresponde 
de acuerdo con la configuración y estructura que re-
ciban en el régimen jurídico a que vengan sometidas» 
(SSTC 269/1994, FJ 4; 164/1995, FJ 4; 185/1995, FJ 
6 b); 134/1996, FJ 6; 276/2000, FJ 5; 242/2004, FJ 5; 
121/2005, FJ 6; 73/2011, FJ 4; y 122/2012, FJ 4), debe 
concluirse que el denominado Impuesto sobre los De-
pósitos en las Entidades de Crédito creado por el artí-
culo 19 de la Ley 16/2012 finge ser un tributo, es una 
apariencia de tributo, y que, por ello, no puede ampa-
rarse en los artículos 133.1 y 149.1.14ª CE, ni responde 
a la idea de contribución del artículo 31.1 CE.

Tercero. El artículo 19 de la Ley 16/2012 invade 
el ámbito reservado a la ley orgánica  
de conformidad con el artículo 157.3 CE

Tal como se ha señalado más arriba, el artículo 19 de 
la Ley 16/2012 trae causa de la aprobación de una en-
mienda presentada por el grupo parlamentario Popu-
lar en el Senado, cuyo principal objetivo era crear un 
impuesto estatal a tipo cero para evitar que las comu-
nidades autónomas pudieran aplicar uno propio, en la 
medida que el artículo 6.2 LOFCA establece que los 
tributos que establezcan las Comunidades Autónomas 
no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados 
por el Estado.

El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito constituía una novedad entre las figuras tri-
butarias del Estado, pero no era nueva la sujeción a 
gravamen de dicho tipo de actividad financiera en el 
ámbito de los tributos creados por las comunidades 
autónomas. La comunidad autónoma de Extremadu-
ra aprobó, de manera pionera, un tributo similar me-
diante la Ley 14/2001, de 29 de noviembre de 2001, 
reguladora del impuesto sobre los depósitos de las en-
tidades de crédito (DOE, 27/12/2001), norma que fue 
objeto de refundición en el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de Tributos Propios aproba-
do mediante el Decreto legislativo 2/2006, de 12 de 
diciembre (DOE 23/12/2006). La Ley de Extremadura 
14/2001 fue objeto de un recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el presidente del Gobierno, recur-
so que ha sido desestimado por la reciente Sentencia 
del Tribunal Constitucional 210/2012.

Otras comunidades autónomas siguieron a Extrema-
dura en la regulación e incorporación de impuestos 
similares entre sus recursos financieros como tributo 
propio. Concretamente, Andalucía, mediante la Ley 
11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales pa-
ra la reducción del déficit público y para la sostenibi-
lidad (BOJA 15/12/2010); Canarias, mediante la Ley 
del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales (BOC 26/06/2012); 
Asturias mediante la Ley 3/2012, de 28 de diciem-
bre, de presupuestos generales para el 2013 (BOPA 
29/12/2012). En relación con Cataluña, es preciso re-
marcar que el Gobierno de la Generalidad creó como 
tributo propio el impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito mediante el Decreto ley 5/2012, 
de 18 de diciembre (DOGC 19/12/2012), convalidado 
por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada 
el 23 de enero de 2013, sin perjuicio de que en la mis-
ma sesión el Parlamento acordó su tramitación como 
Proyecto de ley, y al margen de que el Decreto ley de 
Cataluña 5/2012 ha sido objeto de un recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por el presidente del 
Gobierno.

El contexto en el que se aprobó la Ley 16/2012 venía 
determinado por la identidad en diversas comunida-
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des autónomas de un tributo sobre un hecho imponible 
igual, cuya constitucionalidad como tributo propio au-
tonómico había sido reconocida por el Tribunal Cons-
titucional.

Debe recordarse que la potestad tributaria autonómi-
ca se fundamenta en los artículos 133.2, 156.1 y 157.1 
CE y en los preceptos correspondientes de los estatu-
tos de autonomía (en lo que concierne en Cataluña, los 
artículos 201 y 203.5 EAC). Esta potestad, que es una 
manifestación de la autonomía financiera, está limita-
da por la referencia expresa del artículo 133.2 CE a la 
Constitución y a «las leyes», entre las cuales tiene una 
especial trascendencia la Ley orgánica prevista en el 
artículo 157.3 CE, papel que actualmente desempeña 
la LOFCA, y así lo ha entendido el Tribunal Consti-
tucional: 

«El art. 157.1 de la C.E. incluye, entre otros recursos 
de las Comunidades Autónomas los «impuestos cedi-
dos total o parcialmente por el Estado» y el art. 157.3 
remite a una Ley orgánica la “regulación de las com-
petencias financieras enumeradas en el presente apar-
tado 1”. Este último precepto debe ponerse en relación 
con el art. 133.1 del propio Texto constitucional, según 
el cual “la potestad originaria para establecer tributos 
corresponde exclusivamente al Estado”, así como con 
el art. 149.1.14ª, que reserva al Estado en exclusiva la 
competencia sobre hacienda general. En principio, por 
tanto, debe afirmarse que aquella potestad originaria 
del Estado no puede quedar enervada por disposición 
alguna de inferior rango, referida a la materia tributa-
ria, y, en coherencia con ello, la regulación esencial de 
la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas co-
rresponde también al Estado, mediante Ley Orgánica.

»Afirmado este principio general, que ninguna de las 
partes en este recurso cuestiona, es preciso constatar 
a renglón seguido que el Estado reguló con carácter 
general los principios básicos y aspectos esenciales de 
la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas en 
los arts. 10 y 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas (LOFCA), cumpliendo la reserva legal previs-
ta en el art. 157.3 de la Constitución, en cuanto a esta 
parcela del régimen financiero autonómico, con la úni-
ca excepción de los regímenes singulares de concierto 
del País Vasco y Navarra, sobre cuya particularidad, 
constitucionalmente legitimada, no es necesario abun-
dar ahora. En cualquier caso y por lo que se refiere 
al régimen que podríamos llamar “común”, la LOFCA 
no regula en toda su extensión y detalle la cesión de 
tributos, sino que, sobre la base de su normativa sus-
tancial, dispone en el artículo 10.2, que “se entenderá 
efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud 
de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin 
perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma 
se establezca en una Ley específica”.

»Evidentemente, este precepto de la LOFCA se está 
refiriendo a una Ley específica de cesión de tributos 

a cada Comunidad Autónoma que, de acuerdo con su 
Estatuto, pudiera recoger, en su caso, las particulari-
dades que se estimasen oportunas en cuanto al alcance 
y condiciones de las cesiones. Esta previsión resulta de 
inexcusable cumplimiento por la normativa de inferior 
rango y, contenida en una Ley Orgánica, su descono-
cimiento o vulneración es determinante de un vicio de 
inconstitucionalidad de las Leyes que la infrinjan, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional.» (STC 181/1988, FJ 3).

Así pues, las leyes a que hace referencia el artícu-
lo 133.2 CE son las leyes que el Estado apruebe para 
efectuar la cesión de tributos y las leyes para delimi-
tar las competencias financieras de las comunidades, 
o sea, en este último caso, la LOFCA, prevista para 
esta finalidad en el artículo 157.3 CE, la cual debe ser 
susceptible de una interpretación armónica con los es-
tatutos de autonomía, tal y como lo establecen la dis-
posición final LOFCA y, en el caso de Cataluña, la dis-
posición adicional doceava EAC.

Evidentemente otras leyes estatales pueden incidir en 
la delimitación del ámbito sobre el que se proyecta la 
potestad tributaria de las comunidades autónomas. En 
algunos casos se trata de leyes aprobadas por el Estado 
como normas generales que rigen en el sistema tribu-
tario global, como es el caso de la Ley General Tri-
butaria; en otros casos la incidencia tiene un carácter 
mucho más limitado, derivado de los efectos que es-
tablece el bloque de la constitucionalidad para alguna 
situación concreta, como es el caso de las limitaciones 
establecidas por el artículo 6 LOFCA, en cuyo primer 
apartados se reproduce, en lo que se refiere a las co-
munidades autónomas, el artículo 133.2 CE, mientras 
que en los apartados 2 y 3 se fijan limitaciones relati-
vas al establecimiento de tributos autonómicos en re-
lación a hechos imponibles gravados por tributos esta-
tales o por tributos locales. Ahora bien, la incidencia 
que puedan tener las leyes tributarias substantivas a 
que se remite el artículo 6 LOFCA es siempre indirec-
ta: no se trata en ningún caso que la función de dichas 
leyes sea delimitar la potestad tributaria de las comu-
nidades autónomas, sino que se trata de un resultado, 
de la existencia de una norma tributaria que respon-
de al «sistema tributario justo» al que se refiere el ar-
tículo 31.1 CE. Al respecto, además, debe recordarse 
que el Tribunal Constitucional tiene declarado que «la 
prohibición de doble imposición en materia tributaria 
únicamente “garantiza que sobre los ciudadanos no 
pueda recaer la obligación material de pagar doble-
mente por un mismo hecho imponible” [SSTC 37/1987, 
fundamento jurídico 14; 149/1991, fundamento jurídi-
co 5º A); 186/1993, fundamento jurídico 4º c); 14/1998, 
fundamento jurídico 11 C)]» (STC 233/1999, FJ 23).

Es más, que de lo que se trata es del resultado de la 
norma lo pone de manifiesto el Tribunal en su STC 
14/1998: «Resulta así que, pese a la yuxtaposición for-
mal de los hechos imponibles de ambos gravámenes, 
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no ha existido técnicamente doble imposición, puesto 
que mediante el expediente de la deducción en la cuota 
del impuesto autonómico de la deuda tributaria abo-
nada por razón del gravamen municipal, los sujetos 
pasivos de ambos impuestos únicamente han tributado 
una sola vez por el mismo concepto» (FJ 11 C).

Si atendemos a la finalidad del artículo 19 de la Ley 
16/2012, debe recordarse que en el preámbulo de di-
cha Ley se incluye un párrafo –también introducido 
mediante una enmienda del grupo parlamentario Po-
pular en el Senado–, en la que se justifica la creación 
del impuesto con «la pretensión de asegurar un trata-
miento fiscal armonizado que garantice más eficiencia 
en el funcionamiento del sistema financiero». El «tra-
tamiento fiscal armonizado» puede ser una finalidad 
constitucionalmente legitima, pero en la medida que 
se proyecta sobre competencias financieras de la co-
munidades autónomas, se debería llevar a cabo me-
diante la norma habilitada por el artículo 157.3 CE pa-
ra delimitar el alcance concreto de las competencias 
autonómicas en materia financiera, «a fin de alcanzar 
un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de 
financiación autonómico» (STC 68/1996, FJ 9), es de-
cir, es inadmisible constitucionalmente la utilización 
de una ley ordinaria para conseguir un objetivo que la 
Constitución reserva a la Ley orgánica.

Así pues, el objetivo pretendido con la creación del im-
puesto es limitar la autonomía financiera de las comu-
nidades autónomas mediante la prohibición que éstas 
establezcan impuestos sobre el mismo hecho imponi-
ble que regula el artículo 19 de la Ley 12/2012, lo que 
implica que mediante dicho artículo el Estado estable-
ce una prohibición contraria a la autonomía financie-
ra de las comunidades autónomas (artículo 156.1 CE), 
en la vertiente de ingresos, concretamente en relación 
con el establecimiento de tributos propios (artículos 
133.2 y 157.1.b CE y, para el caso de Cataluña, artí-
culo 203.5 EAC). Esta prohibición está prevista a la 
LOFCA para un supuesto diferente, que es el supuesto 
de doble imposición efectiva. Al respecto el Tribunal 
Constitucional tiene declarado: 

«Por último, debe recordarse que para analizar si una 
Comunidad Autónoma ha sobrepasado en el ejerci-
cio de sus competencias en materia tributaria ex arts. 
157.1 b) y 133.2, ambos de la Constitución, los lími-
tes que le impone el art. 6 LOFCA, y, por tanto, pa-
ra determinar si ha incurrido en una doble imposición 
contraria a dicho precepto orgánico, no basta con que 
exista una coincidencia formal de hechos imponibles 
tan sólo porque su definición sea gramaticalmente 
idéntica (STC 122/2012, de 6 de junio, FJ 4), sino que 
es necesario analizar “los restantes elementos del tri-
buto que se encuentran conectados con el hecho impo-
nible”» (STC 196/2012, FJ 2)

La aplicación de la prohibición de doble imposición en 
este caso no se ampara en las previsiones del artículo 
6.2 LOFCA, que es la norma habilitada para delimi-

tar las competencias financieras de las comunidades 
autónomas (artículo 157.3 CE), con lo que el artículo 
19 de la Ley 16/2012 invade el ámbito reservado por la 
Constitución a la Ley orgánica.

Cuarto. El apartado 13 del artículo 19 de la 
Ley 16/2012 es constitucionalmente ilegítimo 
en la medida que se constituye como una norma 
puramente interpretativa del artículo 6.2 
LOFCA 

De manera específica, el apartado 13 del artículo 19 
de la Ley 16/2012 está viciado de inconstitucionalidad 
de manera adicional porque, para incluso si el impues-
to creado mediante el artículo 19 de la Ley 16/2012 
reuniese los requisitos constitucionales para poder ser 
considerado un verdadero tributo, es decir que de él se 
derivara el deber de contribuir y que la función de la 
norma no fuera única y exclusivamente delimitar com-
petencias financieras de las comunidades autónomas, 
el citado apartado 13 seguiría siendo inconstitucional, 
ya que se trata de una norma cuya funcionalidad no es 
aplicar el artículo 6.2 LOFCA, sino simplemente in-
terpretarlo.

De conformidad con el artículo 6.2 LOFCA, cuando el 
Estado establezca un nuevo tributo directo que provo-
que una doble imposición efectiva con los impuestos 
autonómicos preexistentes, debe tomar «las medidas 
de compensación o coordinación adecuadas en favor 
de las comunidades autónomas» afectadas. El artícu-
lo 6.2 LOFCA confiere una posición de preferencia al 
Estado –coherente con su posición de titular de la po-
testad tributaria originaria de acuerdo con el artículo 
133.1 CE, tal como se ha expresado más arriba–, pero 
sólo para los casos en que se da el supuesto de hecho 
que la norma prevé, eso es, cuando el Estado efectiva-
mente grava un hecho imponible que lo haya sido por 
las comunidades autónomas. De esta manera, la LO-
FCA, por remisión del artículo 157.3 CE, delimita las 
competencias financieras entre el Estado y las comu-
nidades autónomas y, al hacerlo, garantiza el marco de 
ejercicio del poder tributario de ambos.

De lo que se trata es de aplicar el artículo 6.2 LOFCA 
y no de interpretarlo para pretender limitar los supues-
tos en los que dicho artículo sería aplicable. Ello sólo 
podría hacerlo una modificación de la misma LOFCA. 
Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional considera 
inconstitucionales normas meramente interpretativas 
del alcance de la reserva a las bases en relación con el 
régimen estatutario de los funcionarios: 

«De acuerdo con el art. 149.1.18.ª de la Constitución, 
el legislador estatal tiene competencia para dictar las 
bases en relación con el régimen estatutario de los fun-
cionarios, pero el art. 34.1 del Proyecto no establece 
dichas bases; se limita a definir el alcance de la reser-
va a favor del Estado. En este sentido, tiene la misma 
naturaleza que otros artículos anteriormente analiza-
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dos; se trata de un precepto meramente interpretativo 
y por ello mismo inconstitucional, dado que esa labor 
interpretativa sólo puede ser realizada por el legisla-
dor estatal a través del desarrollo de las bases pre-
vistas en el mencionado art. 149.1.18.ª de la Constitu-
ción» (STC 76/1983, FJ 44).

El legislador estatal, al establecer en el segundo pá-
rrafo del apartado 13 del artículo 19 de la Ley 16/2012 
que el artículo 6.2 LOFCA (que reproduce en su pri-
mer párrafo) «será únicamente de aplicación respecto 
de aquellos tributos propios de las Comunidades Autó-
nomas establecidos en una Ley aprobada con anterio-
ridad a 1 de diciembre de 2012» pretende imponer su 
interpretación del alcance del artículo 6.2 LOFCA, lo 
cual no es admisible constitucionalmente: 

«Es esta naturaleza de norma meramente interpretati-
va, sin contenido material alguno, la que hace el pre-
cepto constitucionalmente ilegítimo. El orden de fuen-
tes en un ordenamiento compuesto es el establecido 
por el bloque de la constitucionalidad, sin que uno de 
los elementos de esta realidad compuesta, en este caso 
el legislador estatal, pueda imponer a todos los demás, 
como única interpretación posible, la que él mismo ha-
ce. Es cierto que al usar de sus facultades legislativas 
sobre las materias de su competencia, tanto el Esta-
do como las Comunidades Autónomas han de operar 
a partir de un determinado entendimiento del bloque 
de la constitucionalidad. Tal entendimiento, que puede 
ser también denominado, si se quiere, interpretación, 
se produce entonces, sin embargo, en conexión con 
una materia determinada, no como criterio abstracto 
de interpretación y podrá ser siempre corregido por es-
te Tribunal a través de las oportunas vías procesales.

»No es este, sin embargo, como es obvio, el contenido 
del precepto que ahora analizamos. Prescindiendo de 
la afirmación preliminar de la prioridad absoluta de 
la propia L.R.B.R.L. que naturalmente existirá en la 
medida en la que sus preceptos puedan apoyarse en los 
títulos competenciales que el Estatuto ostenta, el resto 
de los párrafos que el art. 5 contiene establecen como 
queda dicho, un orden de prelación de fuentes que se-
rá correcto en la medida en que coincida con lo dis-
puesto en el bloque de constitucionalidad, e incorrecto 
en cuanto se aparte de él. En cuanto tal coincidencia 
exista, el precepto es en consecuencia superfluo y en 
cuanto no exista inválido. Su anulación no origina por 
tanto vacío normativo alguno» (STC 214/1989, FJ 5).

La norma que contiene el apartado 13 del artículo 19 
de la Ley 16/2012 no cumple con la función de apli-
car el artículo 6.2 LOFCA (lo que implicaría una «in-
terpretación» legítima, sino que en su primer párrafo 
simplemente coincide con lo que dispone la LOFCA, 
lo que haría que se tratase de un precepto superfluo si 
no fuera que, mediante su segundo párrafo, altera lo 
que la LOFCA dispone para imponer una norma me-
ramente interpretativa que restringe su aplicación, de 

manera esta falta de coincidencia con la LOFCA pro-
voca que el precepto sea inválido.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita 

Que teniendo por presentado el presente escrito en 
tiempo y forma, y los documentos que lo acompa-
ñan, se sirva admitirlo, tenga por formulado recurso 
de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley 
del Estado 16/2012, del 27 de diciembre, por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica, y en mérito al mismo, y pre-
vios los trámites oportunos, dicte sentencia declaran-
do la inconstitucionalidad de dicho precepto.

Otrosí dice: 

1. Que en fecha 15 de enero de 2013 el Pleno de ese 
Tribunal admitió a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 7279-2012 promovido por el Presiden-
te del Gobierno contra el Decreto Ley de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los de-
pósitos en las entidades de crédito.

2. Que en gran medida los argumentos de las partes 
personadas con relación al recurso 7279-2012 se fun-
damentan en una eventual contradicción del Decreto 
Ley 5/2012 y el artículo 19 de la Ley 16/2012.

3. Que ello confiere al recurso 7279-2012 una evidente 
conexión material con el presente recurso, en la me-
dida que el pronunciamiento del Tribunal en uno de 
ellos puede proyectarse sobre el otro.

4. Que es oportuna la acumulación de ambos procesos 
por hallarse justificada la unidad de tramitación y de-
cisión de conformidad con el artículo 83 LOTC.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita 

Que tenga por hecha la anterior manifestación y, en 
su virtud y de conformidad con el artículo 83 LOTC, 
acuerde la acumulación del presente recurso de in-
constitucionalidad con el que pende bajo el número 
7279-2012.

Barcelona, para Madrid, a 25 de marzo de 2013.

Pere Sol i Ordis
Letrado del Parlamento de Cataluña



8 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 54

4.95. INFORMACIó 81

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Àngels Ponsa i 
Roca

Presentació
Reg. 9002 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

Credencial de diputada autonómica

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña

Doña Àngels Ponsa i Roca

por estar incluída en la lista de candidatos presen-
tada por Convergència i Unió a las elecciones al Par-
lamento de Cataluña de 25 de noviembre de 2012, en 
sustitución, por renuncia, de Don Lluís Recoder i Mi-
ralles.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 21 de mar-
zo de 2013.

Don Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central

Credencial del diputat Xavier Cima i Ruiz

Presentació
Reg. 9003 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

Credencial de diputado autonómico

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña

Don Xavier Cima i Ruiz

por estar incluído en la lista de candidatos presenta-
da por Convergència i Unió a las elecciones al Par-
lamento de Cataluña de 25 de noviembre de 2012, en 
sustitución, por renuncia, de Doña Montserrat Roura i 
Massaneda.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 21 de mar-
zo de 2013.

Don Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
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