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S U M A R I

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

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura correspo-
nent al 2012
Tram. 360-00002/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 13

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al finançament pluriennal de l’actuació de l’Agèn-
cia Europea de Seguretat Marítima en l’àmbit de la lluita con-
tra la contaminació causada per vaixells i la contaminació 
marina causada per instal·lacions d’hidrocarburs i de gas
Tram. 295-00034/10
Coneixement de la proposta p. 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats mem-
bres en matèria de marques
Tram. 295-00035/10
Coneixement de la proposta p. 13

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 garantiment del 75% 
del salari mínim interprofessional als centres especials de 
treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-00023/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la coordinació de les 
polítiques actives d’ocupació i els ajuts econòmics d’acom-
panyament
Tram. 250-00057/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer
Tram. 250-00133/10
Retirada p. 13

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
Rebuig p. 14

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 14

Proposició de llei sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00017/10
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00019/10
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00020/10
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Tram. 202-00031/10
Presentació p. 16
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construccio nes y Contratas emplaçat 
a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-00221/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli-
çà d’Amunt
Tram. 250-00223/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la paralització i la sus-
pensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers
Tram. 250-00242/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’organització del sis-
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la nova seu de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de 
la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
d’escollir una escola pública a la Selva del Camp
Tram. 250-00256/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la revocació dels per-
misos per a fer prospeccions d’hidrocarburs davant el litoral 
català
Tram. 250-00257/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la pedrera de Santa 
Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedi-
ent sancionador a les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 250-00260/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei permanent de pediatria d’urgència al Prat de Llobre-
gat
Tram. 250-00261/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la reducció de l’acci-
dentalitat de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-00265/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment d’aparells 
d’electroestimulació a l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, de Lleida
Tram. 250-00266/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00268/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ofer-
ta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del 
Camp
Tram. 250-00270/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ofer-
ta educativa de P3 a l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00271/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vi la decans
Tram. 250-00272/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el transport de viat-
gers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00274/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
delegacions territorials de Televisió de Catalunya i de Ca-
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talunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la 
Catalunya del Nord
Tram. 250-00275/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00277/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de l’empresa Arbora & Ausonia
Tram. 250-00278/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per 
al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, de 
Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de 
Tona
Tram. 250-00282/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la política agrària co-
muna
Tram. 250-00285/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00288/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del 
burca
Tram. 250-00290/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciativa ciu-
tadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 250-00293/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de la línia 9 del metro entre Coll blanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
d’urgències i de caps de setmana i festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita-
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les urgències noctur-
nes del centre d’atenció primària de Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el programa de l’Any 
Espriu
Tram. 250-00300/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el port de Vilanova i 
la Geltrú
Tram. 250-00305/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals 
i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el tram entre Mont-
blanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del 
Besòs
Tram. 250-00309/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre els serveis d’especia-
listes del CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei d’urgències de pediatria al Prat de Llobregat
Tram. 250-00316/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés 
democràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00317/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les me-
sures pactades amb la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00319/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00320/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del Pla director urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00321/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de la carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00322/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el garantiment de lots 
bàsics d’higiene personal als reclusos dels centres peniten-
ciaris
Tram. 250-00323/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels mò-
duls de participació i convivència als centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels de-
partaments d’atenció especial als centres penitenciaris
Tram. 250-00326/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució de suport al Manifest pel riu 
Llobregat
Tram. 250-00328/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la gestió dels ser-
veis públics
Tram. 250-00329/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la derogació de l’ar-
ticle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de per-
sonal per a l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment de 
mecanismes de regulació de la gestió dels recursos econò-
mics de les empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública
Tram. 250-00330/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la recuperació dels ho-
raris d’atenció continuada als centres d’atenció primària de 
Caldes de Montbui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies educatives d’educació secundària de l’Institut Joan 
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Oró i la construcció d’un centre educatiu públic d’infantil, 
primària i secundària a Martorell
Tram. 250-00332/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes pendents de les expropiacions per a fer les obres a la 
carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat del Con-
sorci del Teatre Fortuny de Reus
Tram. 250-00334/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos 
lingüístics
Tram. 250-00336/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00337/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00338/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP Joan Mirambell i Folch, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00339/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la 
República de Kosovo
Tram. 250-00340/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00341/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00342/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les negociacions per 
al nou conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als comerços per motius lingüístics
Tram. 250-00344/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà d’Amunt, i del CAP Jo-
an Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el mapa de centres 
d’ensenyament públics en què s’atenen alumnes amb dis-
capacitat
Tram. 250-00347/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00348/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00349/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la qualitat assistencial 
del CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00350/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Manlleu o To-
relló
Tram. 250-00351/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00352/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
duir l’accidentalitat i la intensitat del trànsit a la carretera 
C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol de mediació en els procediments de reestructuració o 
tancament d’empreses
Tram. 250-00354/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de 
Terrassa
Tram. 250-00355/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me epidemiològic relatiu als riscos derivats de les activitats 
d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’article 
5.3 de l’Acord de Govern GOV/19/2013, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de per-
sonal per a l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00357/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Cal Gravat, de Manresa
Tram. 250-00358/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00359/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’Escola Roser Capde-
vila, de Terrassa
Tram. 250-00360/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
primera fase de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès
Tram. 250-00361/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la llibertat dels presos 
polítics sahrauís al Marroc i el garantiment dels drets fona-
mentals del poble sahrauí
Tram. 250-00362/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’Escola Valldaura, de Manresa, i l’inici dels 
tràmits per a la redacció del projecte de construcció de l’edi-
fici que l’ha d’acollir
Tram. 250-00363/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
circulació dels trens i la seguretat dels usuaris de la línia 1 de 
rodalia al seu pas pel Maresme
Tram. 250-00364/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la prohibició de vendre 
armes a països on hi hagi infants soldat
Tram. 250-00365/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00366/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el control dels purins i 
la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la declaració del mo-
nestir de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat
Tram. 250-00368/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la declaració de nul·litat 
de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels altres 
procediments que van comportar la condemna a mort de mi-
lers de ciutadans
Tram. 250-00369/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
especial urbanístic de Can Carreras i Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes amb les entitats esportives i el garantiment del model 
esportiu català
Tram. 250-00371/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb els veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges afectats per 
aluminosi
Tram. 250-00372/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00373/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 250-00374/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
principi fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio de model de servei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Calldetenes
Tram. 250-00376/10
Presentació p. 65

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
23/2012, referent al Departament de Cultura, publicitat de 
les subvencions concedides, corresponent al 2010 i el 2011; 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, corresponent al 
2008; 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent 
al 2009
Tram. 256-00037/09; 256-00038/09; 256-00003/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 66

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 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Esmenes a la totalitat p. 69

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00026/10
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’ocupació 
i la lluita contra l’atur
Tram. 300-00027/10
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre la situació i les pers-
pectives del sector primari
Tram. 300-00028/10
Presentació p. 70
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Interpel·lació al Govern sobre la situació del món lo-
cal i la seva capacitat de prestació de serveis
Tram. 300-00029/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge
Tram. 300-00030/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre les participacions 
preferents
Tram. 300-00031/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre la política comercial
Tram. 300-00032/10
Presentació p. 71

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Acord del 16 d’abril de 2013, de modificació de 
l’Acord de l’1 de març de 2011, de creació del Tribunal de Re-
cursos Contractuals del Parlament de Catalunya
Tram. 395-00010/10
Acord p. 72

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Roger Costa i Solé a la con-
dició de vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Mu-
seus de Catalunya
Comunicació p. 74

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat p. 74

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Elecció del secretari p. 74

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
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 75
Rectificació del text presentat (BOPC 59, 106) p. 75

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 408-00009/10
Acord p. 75

Composició de la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 408-00011/10
Acord p. 75

Composició de la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 408-00013/10
Acord p. 76

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu-
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10
Designació de membres p. 76

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les llistes 
d’espera hospitalàries
Tram. 354-00058/10
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’accés a l’assistència 
sanitària
Tram. 354-00063/10
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges per a presentar 
el balanç dels tres primers anys de mandat
Tram. 358-00002/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte 
de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre 
homes i dones
Tram. 356-00083/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Surt davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè informi sobre l’impacte de la reforma laboral i 
les retallades en la desigualtat entre homes i dones
Tram. 356-00084/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte de 
la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre ho-
mes i dones
Tram. 356-00085/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte 
de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre 
homes i dones
Tram. 356-00086/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’impacte de la reforma labo-
ral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones
Tram. 356-00087/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Marta Erola, direc-
tora de Coordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió 



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

SUMARI 9

de la Infància perquè expliqui les seves propostes per a la 
igualtat i la millora de la vida del infants de l’àmbit rural
Tram. 356-00090/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre la proposta del Pla per al dret a 
l’habitatge 2013-2016
Tram. 356-00094/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la 
situació i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents de Caixa Laietana
Tram. 356-00096/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per les Preferents, de Mataró 
(Maresme), davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui la situació i les alternatives de les 
persones afectades per les participacions preferents de Cai-
xa Laietana
Tram. 356-00097/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de 
Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
situació i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents d’aquesta entitat
Tram. 356-00098/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, exdi-
rector general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la si-
tuació i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents d’aquesta entitat
Tram. 356-00099/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla i Garcia, 
president del Consell d’Administració de l’Agència d’Infor-
mació, Avaluació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’evolució dels programes i indi-
cadors de la Central de Resultats
Tram. 356-00112/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Llei-
da davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00113/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Puñet Plensa, 
de la plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la im-
portància de preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri i 
sobre els processos administratius relacionats amb aquesta 
preservació
Tram. 356-00115/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Ramon Fontova 
Carles, de la plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la 
importància de preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri 
i sobre els processos administratius relacionats amb aques-
ta preservació
Tram. 356-00116/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Miquel Plensa, al-
calde d’Algerri (Noguera), davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preser-
var l’espai natural de la tossa d’Algerri i sobre els processos 
administratius relacionats amb aquesta preservació
Tram. 356-00117/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del secretari de Terri-
tori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les polítiques de mobilitat segures i 
sostenibles
Tram. 356-00121/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del portaveu de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè presenti l’informe corresponent al 
perío de 2011-2012
Tram. 356-00127/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del portaveu del Con-
sell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexu-
als i Bisexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 356-00128/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del responsable de 
l’Observatori de la Igualtat del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi de les eines sobre gènere i comunicació ela-
borades pel Consell
Tram. 356-00129/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la situació de les dones 
al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 356-00131/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treba-
lladors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00132/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona i per la Igualtat de la Unió Sindical Obrera de Catalu-
nya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00133/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona de la Confederació General del Treball davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la si-
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tuació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en 
polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00134/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
de les dones al món laboral i sobre les necessitats en políti-
ques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00135/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la directora de la 
Fundació Surt davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 356-00136/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
de les dones al món laboral i sobre les necessitats en políti-
ques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00137/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00138/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, pre-
sident executiu de la Fundació TicSalut, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les estratègies d’aquesta fun-
dació i les propostes del Mobile World Congress i TIC Health
Tram. 356-00146/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la prova pilot del siste-
ma de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de Cadaqués (Alt 
Empordà)
Tram. 356-00154/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el pla de sanejament financer 
de l’Agència
Tram. 356-00155/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportaci-
ons d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00159/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat davant la Comissió 
de la Infància perquè exposi les aportacions d’aquesta enti-
tat al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00160/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Save the Children davant la Comissió de la Infància per-

què exposi les aportacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00161/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aporta-
cions d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00162/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00163/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi les aportacions d’aquesta entitat al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00164/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants del Raval davant la Comissió de la 
Infància perquè exposi les aportacions d’aquesta entitat al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00165/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportaci-
ons d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00166/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi 
les aportacions d’aquesta organització al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00167/10
Sol·licitud p. 84

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb els 
consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural per a informar sobre el programa de 
prevenció i extinció d’incendis per a l’estiu del 2013
Tram. 355-00030/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la reforma de la política comuna de pesca
Tram. 355-00031/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 355-00032/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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sobre la candidatura de la cuina catalana a patrimoni de la 
humanitat
Tram. 355-00033/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla de recerca, transferència i innovació
Tram. 355-00034/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Programa de foment de la producció agroalimentà-
ria ecològica per al període 2012-2014
Tram. 355-00035/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el pla de fertilització i dejeccions ramaderes
Tram. 355-00036/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla general de política forestal
Tram. 355-00037/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 86

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el compliment de la Resolució 662/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 355-00038/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 86

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

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 
2012-2015
Tram. 357-00009/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica, davant la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria 
econòmica
Tram. 357-00040/10
Substanciació p. 86

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2011
Tram. 359-00003/10
Substanciació p. 86

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar el balanç 
dels tres primers anys de mandat
Tram. 359-00005/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 86

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

 Sessió plenària núm. 9
Convocada per al dia 24 d’abril de 2013 p. 87

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputat 
Comunicació p. 88

Renúncia de la condició de diputat 
Comunicació p. 88

Renúncia de la condició de diputat 
Comunicació p. 88

4.88. Consells assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Constitució p. 88

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10
Obertura de la tramitació p. 89
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana de Preven-
ció de la Tortura corresponent al 2012
Tram. 360-00002/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 3, tinguda el 15.04.2013, DSPC-C 73.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu al finan-
çament pluriennal de l’actuació de l’Agència 
Europea de Seguretat Marítima en l’àmbit de 
la lluita contra la contaminació causada per 
vaixells i la contaminació marina causada 
per instal·lacions d’hidrocarburs i de gas
Tram. 295-00034/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’apro-
ximació de les legislacions dels estats mem-
bres en matèria de marques
Tram. 295-00035/10

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 garantiment 
del 75% del salari mínim interprofessional 
als centres especials de treball i sobre la 
continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-00023/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 75.

Proposta de resolució sobre la coordina-
ció de les polítiques actives d’ocupació i els 
ajuts econòmics d’acompanyament
Tram. 250-00057/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 75.

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat viària a les car-
reteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00133/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.
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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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 23.04.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 11823).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.04.2013 al 25.04.2013).
Finiment del termini: 26.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.04.2013.
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Proposició de llei sobre la renda mínima 
d’inserció
Tram. 202-00017/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 11116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 11116)

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 sobre la renda mínima d’inserció 
(tram. 202-00017/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00019/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 10976; 11117 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10976)

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 de creació d’impostos 
ambientals (tram. 202-00019/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 11117)

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 de creació d’impostos ambientals 
(tram. 202-00019/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00020/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 10977; 11118 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10977)

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 de reforma de l’impost 
de successions i donacions (tram. 202-00020/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 11118)

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 reforma de l’impost de successions i 
donacions (tram. 202-00020/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 11534, 
11579).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 17.04.2013 al 18.04.2013).
Finiment del termini: 19.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 11977, 
12094).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil (del 19.04.2013 al 19.04.2013).
Finiment del termini: 22.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.04.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge
Tram. 202-00031/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenta la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge acompanyada de la 
documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Article 26. Drets en l’àmbit de l’habitatge 

Les persones que no disposen dels recursos suficients 
tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual 
cosa els poders públics han d’establir per llei un sis-
tema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les 
condicions que determinen les lleis.

Article 47. Habitatge 

Els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge 
mitjançant la generació de sòl i la promoció d’habitat-
ge públic i d’habitatge protegit, amb una atenció espe-
cial pels joves i els col·lectius més necessitats.
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Article 137. Habitatge

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria d’habitatge, que inclou en tot cas: 

a) La planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció 
i el control de l’habitatge d’acord amb les necessitats 
socials i d’equilibri territorial.

b) L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat 
de foment de les administracions públiques de Catalu-
nya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures 
necessàries per a assolir-los, tant amb relació al sector 
públic com al privat.

c) La promoció pública d’habitatges.

d) La regulació administrativa del comerç referit a ha-
bitatges i l’establiment de mesures de protecció i disci-
plinàries en aquest àmbit.

e) Les normes tècniques, la inspecció i el control sobre 
la qualitat de la construcció.

f) Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges.

g) La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable 
als habitatges.

h) La normativa sobre conservació i manteniment dels 
habitatges i la seva aplicació.

Constitució espanyola

Article 47

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i 
adequat. Els poders públics promouran les condicions 
necessàries i establiran les normes pertinents per tal 
de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del 
sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’es-
peculació.

Article 33

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l’he-
rència.

2. La funció social d’aquests drets en delimitarà el 
contingut, d’acord amb les lleis.

3. Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus 
drets sinó per causa justificada d’utilitat pública o d’in-
terès social, mitjançant la corresponent indemnització 
i de conformitat amb allò que les lleis disposin.

Article 128.1

1. Tota la riquesa del país en les seves diverses for-
mes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada 
a l’interès general.

Article 148 

1. Les comunitats autònomes podran assumir compe-
tències en les matèries següents: 

[...]

3a. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.

Necessitat de la iniciativa

Atès la gran crisis que avui en dia afecta el nostre  
país, una de les conseqüències que s’estan donant és el 
fet de l’existència d’un desorbitat parc d’habitatge sen-
se ús o infrautilitzat i d’altra banda, també s’observa 
una demanda insatisfeta amb una oferta insuficient de 
preus no adequats, per la qual cosa es fa urgent poten-
ciar el seu ús mitjançant les diferents mesures contem-
plades en aquesta proposició de llei.

Els poders públics amb competència en matèria d’ha-
bitatge s’han d’ocupar urgentment de l’adversa situació 
descrita i, més encara, fer front a la desocupació d’ha-
bitatges al nostre territori, que contravé la funció social 
de la propietat.

El grup socialista pretén amb aquesta iniciativa ade-
quar les seves prioritats al context social i econòmic 
en el qual vivim els i les catalanes, i garantir el des-
envolupament de la normativa emmarcada en la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, als 
interessos i reclamacions de la societat catalana. Per 
això, és imprescindible desenvolupar polítiques que 
prioritzin l’adopció de mesures que han de tendir a la 
reactivació d’habitatge buit al mercat i la rehabilitació 
sobre la construcció, en una clara aposta per la soste-
nibilitat.

Incidència social

Aquesta proposició de llei articula les mesures que, 
per la seva major urgència, han de portar-se a terme 
sense dilació i per la seva pròpia naturalesa actuen 
com a pla de xoc en salvaguarda del bé jurídic prote-
git: el dret a un habitatge digne.

Entre les diferents formes de desocupació d’habitat-
ges mereix una major crítica la del conjunt d’habitat-
ges que són propietat en les seves diferents formes, 
de persones jurídiques, en especial entitats finance-
res i les seves filials immobiliàries. La notorietat de 
la utilització dels habitatges com a bé d’inversió que 
es prediquen en les persones jurídiques, front el natu-
ral exercici del dret a l’habitatge propi de les persones 
físiques substancia un element diferenciador que qua-
lifica l’incompliment per les persones jurídiques titu-
lars del deure de donar efectiu destí ocupacional als 
habitatges.

Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un 
gran nombre de desnonaments. És un fet acreditat el 
que l’absència de residència comporta en la pràctica 
la impossibilitat d’exercir altres drets i impedeix a les 
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persones afectades realitzar-se, tant professional com 
familiarment i en molts casos, les condemna a l’exclu-
sió i marginació social i econòmica. Al mateix temps, 
s’incrementa el nombre d’habitatges desocupats a Ca-
talunya, així com el parc d’habitatge no venut que que-
da en poder de les entitats financeres.

Exposició de motius

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Hu-
mans estableix que tota persona té dret a un nivell de 
vida adequat que li asseguri, així com a la seva famí-
lia, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, 
l’habitatge, entre d’altres.

Així mateix, el Pacte Internacional de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals de conformitat amb l’apar-
tat 1 de l’article 11 estableix que els estats membres 
reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida 
adequat per si mateix i per a la seva família, inclo-
ent l’alimentació i l’habitatge adequats, i a una millora 
contínua de les condicions d’existència.

A aquests efectes, l’article 47 de la Constitució espa-
nyola estableix que «tots els espanyols tenen dret a 
gaudir d’un habitatge digne i adequat». Igualment ex-
horta els poders públics a promoure les condicions ne-
cessàries i a establir les normes pertinents per tal de 
fer efectiu aquest dret, regulant la utilització d’aquest 
sòl d’acord amb l’interès general, per tal d’impedir 
l’especulació.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya també consagra 
el dret a l’habitatge. L’article 26 estableix que les per-
sones que no disposen dels recursos suficients tenen 
dret a accedir a un habitatge digne i els poders públics 
hauran d’establir un sistema de mesures per fer com-
plir aquest dret. També, l’article 47 determina que els 
poders públics han de facilitar l’accés i promoció de 
l’habitatge públic i protegit posant una atenció especi-
al als joves i als més necessitats.

Per tal de donar compliment a tots aquests preceptes 
el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, dels drets a l’habitatge. Aquesta 
llei volia mostrar un canvi d’enfocament transformant 
el mercat de l’habitatge de la manera més estructural 
possible adaptant-se a les noves realitats del mercat 
que hi havia en aquell moment.

No obstant, la situació del país ha fet un gir radical en 
aquests últims sis anys i la defensa de la funció social 
de l’habitatge adquireix major rellevància en els actu-
als moments que poden ser qualificats com d’emergèn-
cia social i econòmica. És en aquest context en el que 
s’elabora aquesta proposició de llei, que consisteix en 
modificar la Llei 18/2007 per tal d’introduir certs as-
pectes normatius que reforcin i facin el sistema més 
garantista i de protecció davant aquelles persones que 
estan a punt de perdre el seu habitatge o que havent-lo 
perdut no tenen accés a un de digne.

Així doncs, la present proposició de llei consta de 8 
articles, quatre disposicions addicionals i dues dispo-
sicions finals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge

Article 1. Modificació de l’article 1 que queda 
redactat de la següent forma: 

«Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta llei és regular i garantir el dret a 
l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir 
a un habitatge digne que sigui adequat, en les diver-
ses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, 
econòmica i social i a la capacitat funcional.

2. Forma part del contingut essencial del dret de propi-
etat de l’habitatge el deure de destinar de forma efec-
tiva el bé a l’ús habitacional previst per l’ordenament 
jurídic, així com mantenir, conservar i rehabilitar la 
vivenda amb els límits i condicions que així estableixi 
el planejament i la legislació urbanística.

3. Amb vista a regular aquest dret constitucional i es-
tatutari, i amb l’objecte de garantir-ne una major efec-
tivitat, aquesta llei: 

a) Estableix el conjunt d’actuacions, drets i obligaci-
ons dels agents públics, privats i socials implicats en el 
sector de l’habitatge i assigna competències en aquesta 
matèria.

b) Defineix les polítiques d’habitatge i els instruments 
de planificació i programació per a aplicar-les.

c) Fixa els paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels 
habitatges i les mesures per a garantir-ne el bon ús, la 
conservació i la rehabilitació.

d) Estableix mesures per a assegurar la protecció dels 
consumidors i usuaris d’habitatges i la transparència 
del mercat immobiliari.

e) Defineix, amb referència a la matèria objecte 
d’aquesta llei, els drets, els deures i els criteris que han 
d’ésser respectats en l’exercici de les activitats de pro-
moció, construcció, transacció i administració d’habi-
tatges.

f) Estableix el règim jurídic i les condicions d’adjudi-
cació, gestió i control dels habitatges amb protecció 
oficial, tant privats com públics, i en regula el proveï-
ment i altres actuacions susceptibles de protecció.

g) Estableix mesures d’intervenció administrativa i el 
règim sancionador.»



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 19

Article 2. 

Supressió de la lletra d de l’article 3.

Article 3. Modificació de l’article 5 que queda 
redactat de la següent forma: 

«Article 5. Compliment de la funció social

1. L’exercici del dret de propietat ha de complir la seva 
funció social.

2. Hi ha incompliment de la funció social de la propi-
etat d’un habitatge o un edifici d’habitatges en el su-
pòsit que: 

a) Els propietaris incompleixin el deure de conserva-
ció i rehabilitació de l’habitatge, sempre que això com-
porti un risc per a la seguretat de les persones i se’ls 
hagi garantit, si en demostren la necessitat, els ajuts 
públics suficients per a afrontar el cost de la conserva-
ció o la rehabilitació de l’habitatge.

b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocu-
pats de manera permanent i injustificada.

c) L’habitatge estigui sobreocupat.

d) No es destini, si és un habitatge amb protecció ofi-
cial, a residència habitual i permanent dels propietaris.

3. Per a garantir el compliment de la funció social de 
la propietat d’un habitatge o un edifici d’habitatges, les 
administracions competents en aquesta matèria han 
d’arbitrar les vies positives de foment i concertació a 
què fa referència el títol iii, i poden establir també al-
tres mesures, que seran incloses en els plans d’habitat-
ge i sòl referents a l’habitatge protegit que es conside-
rin necessàries, com poden ser: 

a) préstecs qualificats

b) Subsidis dels préstecs

c) Ajudes per facilitar el pagament de les quantitats 
entregades anticipadament a l’adquisició de l’habitatge

d) Ajudes per facilitar el pagament del preu de l’habi-
tatge o de la renta d’arrendament

e) Ajudes específiques als joves o a altres col·lectius en 
especial dificultat per a l’accés a l’habitatge

f) Ajudes a les persones promotores

g) Ajudes per a fomentar l’oferta d’habitatge en règim 
d’arrendament i de l’arrendament amb opció a com-
pra, donant prioritat per a l’accés a aquestes modalitats 
a les unitats familiars amb rentes més baixes

h) Mesures per el desenvolupament del sòl residencial 
destinat a habitatge protegit. Es fomentaran especial-
ment les actuacions dels promotors públics

i) Qualsevol altre que s’estimi convenient

4. El departament competent en matèria d’habitatge 
i les administracions locals han d’actuar coordinada-

ment en la delimitació i la declaració dels àmbits o les 
situacions aïllades en què es produeixi incompliment 
de la funció social de la propietat d’un habitatge, i en 
la determinació i l’execució de les mesures legalment 
establertes que calgui adoptar.»

Article 4. Modificació de l’article 7 que queda 
redactat de la següent forma: 

«Article 7. Competències de la Generalitat

1. L’Administració de la Generalitat ha de contribuir 
a garantir el dret a l’habitatge. Amb aquesta finalitat, 
exerceix les següents competències: 

a) assegurar la preservació efectiva dels interessos ge-
nerals en matèria d’habitatge

b) assegurar la coordinació amb l’actuació dels ens lo-
cals, amb respecte pel principi de subsidiarietat

c) assegurar la concertació i la col·laboració amb els 
agents d’iniciativa social i privada que actuen sobre el 
mercat d’habitatge protegit i lliure

d) exercir les potestats de planejament urbanístic, de 
manera que possibiliti l’accés a la vivenda de promo-
ció lliure per aquelles persones que tinguin recursos 
econòmics suficients

e) Afavorir l’allotjament transitori 

f) Promoure la rehabilitació i conservació del parc 
d’habitatge existent 

g) Exercir les potestats d’inspecció administrativa i 
sancionadora en matèria d’habitatge 

h) Realitzar actuacions de foment per evitar l’existèn-
cia d’habitatge desocupat.

2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el de-
partament competent en matèria d’habitatge, exerceix 
les competències pròpies en aquest àmbit, fomenta l’ac-
ció dels ens locals, coopera en l’exercici de llurs com-
petències i, en supòsits d’inactivitat o d’incompliment, 
subroga l’exercici de les facultats corresponents d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local. Tot ai-
xò ho fa sens perjudici de les competències que aques-
ta llei reconeix a altres departaments de la Generalitat.

3. L’exercici proporcionat de les competències en ma-
tèria d’habitatge exigeix que la participació dels ens 
locals sigui suficient i que llurs interessos en els pro-
cessos de presa de decisions es ponderin d’una manera 
objectiva i acurada.»

Article 5. Modificació de tot el Capítol III  
del Títol III que queda redactat de la següent 
forma: 

«Capítol III. Utilització anòmala dels habitatges

Article 41. Detecció d’utilitzacions i situacions anò-
males dels habitatges
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Resta redactat tal i com s’aprova a la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Secció primera

Article 42. Actuacions per a evitar la desocupació per-
manent dels habitatges

1. La Generalitat, en coordinació amb les administra-
cions locals, ha d’impulsar polítiques de foment per a 
potenciar la incorporació al mercat, preferentment de 
lloguer, dels habitatges buits o permanentment deso-
cupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per a evi-
tar situacions de desocupació permanent d’habitatges i 
ha d’aprovar els programes d’inspecció corresponents.

2. S’han de donar garanties als propietaris dels habi-
tatges buits o permanentment desocupats sobre el co-
brament de les rendes i la reparació de danys.

3. S’han d’impulsar polítiques de foment de la rehabi-
litació dels habitatges que estiguin en mal estat per a 
ésser llogats, mitjançant subvencions directes als pro-
pietaris, oferta de subrogació de l’Administració en 
l’execució de les obres i suport públic a contractes de 
masoveria urbana.

4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es 
poden cedir a l’Administració pública perquè els ges-
tioni en règim de lloguer. En contrapartida, s’ha de fer 
un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions 
de la cessió, dins de programes específicament desti-
nats a aquesta finalitat en els plans d’habitatge.

5. L’Administració pot adoptar altres mesures que les 
que estableixen els apartats de l’1 al 4, entre les quals 
les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d’in-
centivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la 
desocupació injustificada.

Article 42 bis. Definició d’habitatge desocupat

1. Els efectes del que regula aquesta secció es consi-
dera habitatge tota edificació que, pel seu estat d’exe-
cució, compti amb les autoritzacions legals per a la se-
va efectiva ocupació o que es trobi en situació que es 
sol·licitin les mateixes i que, conforme el planejament 
urbanístic d’aplicació, tingui com a ús el residencial o 
tingui autoritzat l’ús residencial mitjançant la corres-
ponent llicència urbanística de canvi d’ús, en sòl edi-
ficat com a urbà o urbanitzable. Això s’entén sens per-
judici del deure de sol·licitar aquestes autoritzacions.

2. Es presumeix que l’habitatge està desocupat quan 
no es destini efectivament a l’ús residencial previst per 
l’ordenament jurídic o el planejament jurídic durant 
més de 6 mesos consecutius en el curs d’un any comp-
tats des de l’últim dia d’efectiva ocupació. A aquests 
efectes, s’entén com últim dia d’efectiva ocupació el 
que posi fi a, almenys, 6 mesos consecutius d’ús ocu-
pacional.

Per aquells habitatges que mai hagin estat ocupats, 
aquest termini comença a computar des de que l’estat 

d’execució de les mateixes permeti sol·licitar les auto-
ritzacions legals per a la seva efectiva ocupació, o si 
aquestes autoritzacions s’haguessin atorgat, des de la 
notificació del seu atorgament. En el cas que aques-
tes autoritzacions legals hagin estat sol·licitades però 
encara no s’hagin concedit, es descomptarà el termini 
d’atorgament de les mateixes.

3. Es presumeix que l’habitatge està desocupat si no 
compte amb un contracte de subministrament d’aigua 
o electricitat o presenti un nul o escàs consum de sub-
ministraments, calculats en base a la mitjana habitu-
al de consum per habitatge/any. Aquests valors seran 
facilitats per les companyies de subministrament que 
prestin serveis al municipi.

4. Als efectes d’aquesta secció queden excloses: 

a) Les edificacions destinades a un ús regulat en la le-
gislació turística sempre que comptin amb les corres-
ponents llicències urbanístiques i d’obertura, a més 
dels requisits exigits per la legislació vigent en matèria 
de turisme i de la resta d’autoritzacions sectorials que 
resultin d’aplicació.

b) Els habitatges de les persones físiques que el seu ús 
sigui destinat exclusivament al lleure o l’esbarjo.

c) Els habitatges que siguin utilitzats, de forma efecti-
va, mitjançant el seu arrendament com a finques urba-
nes acordat per temporades, sigui en temporada d’estiu 
o qualsevol altre i els contractes celebrats per exercir 
sobre l’habitatge una activitat industrial, comercial, 
artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultu-
ral o docent, sempre que comptin amb els requisits le-
gals per el seu exercici i tinguin, almenys, una ocupa-
ció no inferior a trenta dies en un any.

5. Els habitatges desocupats de titularitat de persones 
físiques no seran objecte de l’exercici de la potestat 
sancionadora de l’administració pública.

6. La resolució que declari l’habitatge desocupat ha de 
realitzar-se mitjançant un procediment contradictori 
d’acord amb el que estableix aquesta llei i la normativa 
de procediment administratiu.

Article 42 ter. Indicis de desocupació

Seran indicis a tenir en compte per considerar que un 
habitatge està desocupat els següents: 

a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres 
públics de residents o ocupants

b) Consums anormalment baixos o carència de submi-
nistraments d’aigua, gas i electricitat, de conformitat 
amb el què estableix l’apartat tercer de l’article 42.bis

c) Recepció de correu i notificacions en altres habitatges

d) Utilització habitual d’altres llocs per realitzar co-
municacions telefòniques o informàtiques

e) Declaracions o actes propis de la persona titular de 
l’habitatge
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f) Declaracions de veïns

g) Negativa injustificada de la persona titular de l’ha-
bitatge a facilitar les comprovacions que el departa-
ment competent en matèria d’habitatge sense causa 
justificada

Secció segona. Procediment contradictori per a la de-
claració d’habitatge desocupat

Article 42 quater. De la competència per a la trami-
tació del procediment de declaració d’habitatge deso-
cupat

Als efectes del què estableix l’article 42.bis, corres-
pon l’inici, la tramitació i la resolució del procediment 
declaratiu d’habitatge desocupat i la imposició de les 
sancions que se’n puguin derivar al departament com-
petent en matèria d’habitatge.

Article 42 quinquies. Tramitació del procediment

1. El procediment es tramitarà conforme les lleis de 
règim jurídic i procediment administratiu, així com 
les particularitats que estableix aquest llei.

2. El procediment es porta a terme amb la persona que 
apareix com a titular en el registre de la propietat, o en 
el seu defecte, amb el titular cadastral de l’habitatge o 
grup d’habitatges. Es consideraran igualment, perso-
nes interessades els titulars de drets reals i de situa-
cions jurídiques, inscrites o anotades en el registre de 
la propietat, sens perjudici de les comunicacions a les 
titulars de drets i interessos legítims.

3. En el cas d’habitatge o grups d’habitatges que per-
tanyin en règim pro indivís a vàries persones titulars o 
a una comunitat o entitat sense personalitat jurídica i 
no es tingui constància de la seva representació legal, 
cadascun dels titulars del pro indivís i totes les perso-
nes que composen la comunitat tindran en atenció a la 
responsabilitat solidària que ostenten, la consideració 
de representants als efectes de la tramitació d’aquest 
procediment, sens perjudici de la comunicació als de-
més cotitulars o persones de la comunitat.

4. En el supòsit que la titularitat de l’habitatge objecte 
del procediment contradictori correspon a una persona 
jurídica, constituïda regular o irregularment, no serà 
tinguda en consideració l’exclusió prevista en la lletra 
b) de l’apartat 4 de l’article 42.bis. A aquests efectes, 
s’entén per titular tant la que recaigui en forma de ple 
domini com la que recaigui, en el seu cas, en forma 
de participació majoritària en un condomini sobre la 
mateixa.

Article 42 sexies. Incoació del procediment

1. El procediment s’iniciarà mitjançant acord del de-
partament competent en matèria d’habitatge. De 
l’acord d’inici es donarà trasllat a les persones inte-
ressades i al Registre d’Habitatge Desocupat previst a 
l’article 42.undecies, per tal que s’obri fulla registral 
amb assignació d’un número identificatiu provisional.

2. En l’acord d’inici del procediment contradictori 
s’especificarà els indicis de desocupació que donen 
lloc a l’obertura d’aquest procediment i s’obrirà el trà-
mit d’audiència per un període de deu dies a comptar 
des de la notificació del mateix i en el que les persones 
interessades podran al·legar el que considerin conveni-
ent i aportar o proposar les proves oportunes.

3. En el cas que les persones interessades acreditin 
o justifiquin la inexistència d’indicis de desocupació 
que hagin justificat l’inici del procediment contradic-
tori, es dictarà resolució de finiment de procediment i 
s’ordenarà l’arxiu de les actuacions, donant-se trasllat 
de la mateixa al Registre d’Habitatge Desocupat per 
tal que es procedeixi a l’anul·lació de la fulla registral 
oberta i al número identificatiu provisionalment assig-
nat.

4. Si no es presenten al·legacions o si les al·legacions 
de les persones interessades no rebaten els indicis de 
desocupació que existeixen, la instrucció del mateix 
continuarà conforme el que estableixen els següents 
articles.

Article 42 septies. Oferiment de mesures de foment

1. Finit el termini d’audiència, es dictarà acord en el 
que s’especificaran les mesures de foment que s’hagin 
ofert a la propietat destinades a facilitar l’arrendament 
de l’habitatge i concedint, a aquest efecte, el termini 
d’un mes, a comptar des de la notificació de l’acord, 
per tal que es manifesti sobre la seva acceptació, sus-
penent-se durant aquest temps el procediment als efec-
tes del còmput del termini màxim de resolució.

Aquest acord no s’adoptarà en el supòsit que la titula-
ritat de l’habitatge objecte del procediment contradic-
tori sigui d’una persona jurídica constituïda regular o 
irregularment, continuant el procediment sense aquest 
tràmit. Per titularitat s’entendrà tant la que recau sobre 
el ple domini com la que recau en forma de participa-
ció majoritària en un condomini.

2. Finit el termini a que es refereix l’apartat anterior 
sense que la persona titular s’hagi pronunciat sobre 
l’acceptació d’aquestes mesures, el procediment que-
darà automàticament reiniciat.

3. En el supòsit que alguna o algunes de les mesures 
de foment siguin acceptades per la persona titular en 
el termini establert a l’apartat 1, es dictarà acord de 
suspensió del procediment, havent el titular de la pro-
pietat comunicar al departament competent en matèria 
d’habitatge, en el termini de dos mesos des de l’accep-
tació d’aquestes mesures, la data en què s’inicia la si-
tuació efectiva d’ocupació. Transcorreguts dos mesos 
des de l’acceptació sense que el propietari hagi comu-
nicat l’inici de la situació efectiva d’ocupació, es dic-
tarà acord d’aixecament de la suspensió i s’ordenarà la 
continuació de la instrucció del procediment confor-
me al què s’estableix en aquesta llei.
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4. En el cas que la propietat, a més d’haver manifestat 
l’acceptació de les mesures de foment a que es refereix 
l’apartat primer, hagi portat a terme la comunicació de 
la data en la que s’inicia l’efectiva ocupació, es mantin-
drà la suspensió del procediment fins que no s’acrediti 
el compliment efectiu del destí ocupacional de l’habi-
tatge, destí que s’ha d’entendre formalitzat si es manté, 
almenys, durant els següents sis mesos de forma inin-
terrompuda a comptar des de la data d’inici.

De no acreditar-se el manteniment ininterromput de 
l’efectiva ocupació en el termini indicat, es dictarà 
acord aixecant-se la suspensió del procediment con-
forme el que estableix aquesta llei.

Acreditada l’efectiva ocupació durant sis mesos inin-
terromputs, a comptar des de la data d’inici comunica-
da per la propietat a aquests efectes, es dictarà resolu-
ció de finiment del procediment acordant l’arxiu de les 
actuacions. No obstant, per tal de realitzar un segui-
ment, en els termes que estableix l’apartat sisè d’aquest 
article, no es produirà l’anul·lació de la fulla registral 
encara que no s’arribi a produir l’assentament registral 
d’inscripció de l’habitatge desocupat.

5. Si un cop acordat l’inici del procediment la persona 
titular de l’habitatge, encara no ha acceptat les mesu-
res de foment, acredita que se li ha donat destí ocu-
pacional a la mateixa, es dictarà resolució acordant la 
suspensió del procediment fins que es justifiqui que la 
situació d’efectiva ocupació es manté durant, almenys, 
sis mesos consecutius. En aquest cas, es dictarà reso-
lució de finiment del procediment acordant l’arxiu de 
les actuacions, si bé a fi de poder realitzar un segui-
ment en els termes que estableix l’apartat sisè d’aquest 
article, no es produirà a l’anul·lació de la fulla registral 
encara que no arribi a produir-se l’assentament d’ins-
cripció d’habitatge ocupacional. De no acreditar-se el 
manteniment interromput de l’efectiva ocupació en el 
termini indicat, es dictarà acord aixecant-se la suspen-
sió i ordenant la continuació del procediment confor-
me als següents articles.

6. No obstant al que s’estableix anteriorment, en cas de 
tornar a constatar-se l’existència d’indicis de desocu-
pació respecte el mateix habitatge o grups d’habitatges 
en el termini d’un any des de la resolució de l’arxiva-
ment a que es refereix els apartats 4 i 5 d’aquest arti-
cle, podrà tornar a iniciar-se el procediment contra-
dictori sense necessitat de realitzar l’oferiment de les 
mesures de foment regulat en l’apartat primer d’aquest 
article.

Article 42 octies. Mitjans de prova

1. Les persones interessades podran sol·licitar l’ober-
tura d’un període de prova i proposar els mitjans que 
estimin oportuns. En l’acord que autoritzi l’obertura 
del període de prova, que s’haurà de notificar a les 
persones interessades, es podrà rebutjar de forma mo-
tivada.

2. La càrrega de la prova correspon a qui faci valer el 
seu dret i es practicarà per ell mateix o a la seva costa.

3. En el cas que la prova s’articuli mitjançant l’emissió 
d’un informe d’un òrgan administratiu o entitat públi-
ca, i sigui admesa a tràmit, s’entén que té caràcter pre-
ceptiu i es podrà entendre que té caràcter determinant 
per la resolució del procediment.

Article 42 novies. Proposta de resolució

Transcorregut el termini d’al·legacions i practicades 
les proves que haguessin estat declarades pertinents, 
es realitzarà una proposta de resolució subscrita per 
un inspector o una inspectora o personal funcionari 
habilitat, amb expressa valoració de les proves que, en 
el seu cas, hagin estat admeses així com de l’estimació 
o desestimació total o parcial de les al·legacions que 
s’haguessin presentat. Aquesta proposta només haurà 
de ser notificada a les persones interessades quan la 
mateixa tingui en compte nous fets, al·legacions, pro-
ves o documents o que no siguin conegudes per aques-
tes últimes.

Article 42 decies. Resolució declarativa d’habitatge 
desocupat

1. La Resolució declarativa d’habitatge desocupat serà 
notificada a la persona titular de l’habitatge o grups 
d’habitatges, en tot cas, i a les demés persones que pu-
guin resultar interessades en el procediment.

2. De la Resolució declarativa es donarà trasllat al Re-
gistre d’Habitatge Desocupat per tal de procedir a la 
seva inscripció. Així mateix, haurà de ser notificada 
a l’Ajuntament del municipi en el qual s’ubiqui l’ha-
bitatge.

Article 42 undecies. Termini de resolució del procedi-
ment i efectes de la falta de resolució expressa

El termini màxim per resoldre el procediment contra-
dictori per a la declaració d’habitatge desocupat i noti-
ficar la resolució és d’un any, a comptar des de la seva 
incoació.

Transcorregut aquest termini es procedirà a la caduci-
tat del procediment.

Secció tercera. Del Registre d’Habitatge Desocupat

Article 42 duodecies. Del Registre d’Habitatges Desocu-
pats

1. Es crea el Registre d’Habitatges Desocupats com un 
instrument bàsic per el control i seguiment dels habi-
tatges que, per concórrer els supòsits previstos a l’arti-
cle 42.bis, hagin estat declarats desocupats.

Tindran accés a aquest Registre les resolucions decla-
ratives d’habitatge desocupat i altres resolucions que 
reflectint actuacions o circumstàncies amb incidència 
en la situació de desocupació.

2. La titularitat d’aquest registre pertany al Departa-
ment competent en matèria d’habitatge.
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3. Reglamentàriament es desenvoluparan les disposi-
cions que regulin aquest registre.

Secció quarta. De les actuacions de foment per evitar 
l’existència d’habitatges desocupats

Article 42 terdecies. Polítiques i actuacions de foment 
per promoure l’ús social de l’habitatge

El Departament competent en matèria d’habitatge, en 
coordinació amb les administracions locals, ha d’im-
pulsar polítiques de foment per assegurar el compli-
ment efectiu que l’habitatge es destina a l’ús legal de 
donar ocupació i incentivar la incorporació d’habitat-
ges desocupats al mercat immobiliari. Amb aquest ob-
jectiu, s’ha de vetllar per evitar situacions de no ocu-
pació permanent d’habitatge i aprovar el corresponent 
programa d’actuació.

Article 42 quaterdecies. Mesures a disposició de les 
persones propietàries d’habitatges desocupats

1. L’activitat de foment susceptible d’oferir-se a les 
persones propietàries d’habitatges desocupats, mitjan-
çant els plans d’habitatge o dels programes de foment 
aprovats pel Departament competent en matèria d’ha-
bitatge, podrà consistir, entre d’altres, en les següents 
actuacions: 

a) Mesures d’intermediació en el mercat d’arrendament 
d’habitatge que garantitzin la seva efectiva ocupació

b) Assegurament dels riscos que garantitzin el cobra-
ment de la renda, els danys causats i la defensa jurídica 
de l’habitatge llogat

c) Mesures fiscals que determinin les respectives Ad-
ministracions Públiques en l’exercici de les seves com-
petències

d) Les subvencions per a persones propietàries i arren-
datàries, així com entitats intermediàries.

2. Totes les mesures recollides en aquest article esta-
ran en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Article 42 quindecies. Mesures de mediació en el mer-
cat d’arrendament d’habitatge, especialment pel que fa 
al parc de l’habitatge buit

1. Les Administracions Públiques, directament o mit-
jançant entitats públiques instrumentals definides en 
la normativa reguladora de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques o les entitats intermediàries de-
finides en la normativa sectorial corresponent, podran 
intermediar en el stock d’habitatges lliures desocupats 
amb l’objectiu d’afavorir la seva efectiva ocupació mit-
jançant l’impuls i facilitació de fórmules de concertació 
d’arrendaments entre les persones propietàries i perso-
nes o unitats de convivència demandants d’habitatge.

2. Com a mesures d’intermediació en el mercat d’ar-
rendament d’habitatge podran executar-se programes 
de borses d’habitatges en lloguer, adoptar-se convenis 
amb persones jurídiques o físiques propietàries d’ha-

bitatges desocupats per integrar-les en el mercat d’ar-
rendament i qualsevol altre que pugui generar una am-
pliació del parc d’habitatge disponible en arrendament 
a preus adequats.

3. Els habitatges obtinguts pels sistemes a què es refe-
reix aquest article poden ésser oferts a persones grans 
en el cas que llurs habitatges no s’adaptin a llurs con-
dicions físiques o econòmiques. Quan l’habitatge pre-
vi de la persona beneficiària sigui de propietat, s’han 
d’establir fórmules perquè pugui ésser utilitzat tempo-
ralment o permanentment per l’Administració dins els 
altres programes de lloguer social.

4. Reglamentàriament s’establiran les condicions de 
qualitat i característiques que hauran de reunir aquest 
tipus d’habitatges, característiques de les persones sol-
licitants d’arrendament i de les persones arrendatàries 
i les condicions en les que l’Administració competent 
assegurarà les contingències relatives a la garantia de 
cobrament de les rendes, la defensa jurídica i la repa-
ració de danys a fi de donar una seguretat jurídica ade-
quada als propietaris d’habitatges desocupats.

5. Així mateix, per a garantir també la seguretat ju-
rídica de les persones arrendatàries, es podran oferir 
els habitatges a l’Administració competent per a què 
aquesta gestioni el seu arrendament per sí mateixa o 
mitjançant tercers, a canvi de garantir el seu manteni-
ment, el seu destí a l’ús d’habitatge permanent i efec-
tiu, el cobrament dels arrendaments, la defensa jurí-
dica i l’arranjament dels danys, tot això mitjançant la 
contractació de les pòlisses d’assegurances correspo-
nents, sens perjudici de les específiques mesures que 
prevegi la legislació sectorial i en els plans d’habitatge 
tant per a la construcció com per a la rehabilitació en 
les diverses modalitats de propietat i possessió.

Article 42 sexdecies. Assegurament dels riscos

Als efectes de donar cobertura adequada als progra-
mes de lloguer d’habitatges desocupats, les admi-
nistracions públiques competents, com a mesura de 
foment, podran concertar l’assegurament de riscos in-
herents a l’ocupació dels mateixos, que garanteixin el 
cobrament de la renda, l’arranjament de danys causats, 
la responsabilitat civil, l’assistència a la llar i la defen-
sa jurídica.

Mitjançant disposició reglamentària i respecte als pro-
grames d’intermediació autonòmica en el mercat d’ar-
rendament d’habitatge es regularan els requisits per a 
la contractació de les pòlisses d’assegurances corres-
ponents.

Article 42 septdecies. Mesures fiscals

Les administracions públiques en l’exercici de les se-
ves competències podran establir incentius fiscals que 
contribueixin a l’efectiva ocupació dels habitatges de-
socupats, tenint en compte les disponibilitats pressu-
postàries que posseeixin per a cada exercici.
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Article 42 octodecies. Subvencions per a les persones 
propietàries i arrendatàries, així com per entitats in-
termediàries

1. Amb la finalitat de fomentar l’accés a l’habitatge 
mitjançant l’arrendament d’habitatge desocupat, les 
persones propietàries i arrendatàries, així com les enti-
tats intermediàries definides en la normativa sectorial 
corresponent podran rebre subvencions a fi de garantir 
l’efectiva dinamització dels factors que impedeixen el 
dret d’accés a un habitatge digna i assequible, tenint en 
compte les disponibilitats pressupostàries que, per ca-
da exercici estableixen els comptes públics.

2. Les subvencions s’instrumenten mitjançant els pro-
grames continguts en els plans d’habitatge, sens perju-
dici de la possibilitat d’atorgar subvencions de caràcter 
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, so-
cial, econòmic, humanitari o altres degudament justifi-
cades que dificultin la seva convocatòria i sempre amb 
els requisits que estableix la normativa d’aplicació.

Article 42 novodecies. Declaració de l’interès social a 
efectes d’expropiació forçosa de la cobertura necessà-
ria d’habitatge de persones en circumstàncies especi-
als d’emergència social.

1. Es declara d’interès social la cobertura de necessi-
tat d’habitatge de les persones en circumstàncies es-
pecials d’emergència social incurses en procediments 
de desnonament per execució hipotecària, a efectes 
d’expropiació forçosa de l’ús de l’habitatge, objecte del 
mateix per un termini màxim de tres anys a comptar 
des de la data del llançament acordat per l’òrgan juris-
diccional competent.

2. Aquesta Llei serà d’aplicació als habitatges inclosos 
en procediments de desnonament instats per entitats 
financeres, o les seves filials immobiliàries o entitats 
de gestió d’actius, dels quals sigui adjudicatari del re-
mat una entitat financera, o les seves filials immobilià-
ries o les entitats de gestió d’actiu, tot això sens preju-
dici del que estableix la normativa bàsica estatal.

3. Podran ser beneficiaris d’aquesta expropiació d’ús 
les persones que compleixin el requisits següents: 

a) Tindre la seva residència habitual i permanent en 
l’habitatge objecte d’execució hipotecària, essent el seu 
únic habitatge en propietat i que cap membre de la uni-
tat familiar que convisqui en l’habitatge objecte d’exe-
cució hipotecària tingui la titularitat de cap habitatge.

b) Tindre la condició inicial de propietaris i deutors 
hipotecaris.

c) El llançament pugui generar una situació d’emer-
gència o exclusió social.

d) Complir els requisits següents de caràcter econòmic: 

1. Que el procediment d’execució hipotecària sigui con-
seqüència de l’impagament d’un préstec concedit per a 
poder fer efectiu el dret a l’habitatge per a la persona.

2. Que les condicions econòmiques de la persona hagi 
patit un menyscapte important, provocant una situa-
ció d’endeutament sobrevingut respecte a les condici-
ons i circumstàncies existents al concedir-se el préstec 
hipotecari. S’entendrà que les circumstàncies econò-
miques hagin patit un menyscapte important quan 
l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la 
renda familiar s’hagi multiplicat per, almenys, 1,5 i ai-
xò suposi més d’un terç dels ingressos familiars.

3. El conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi 
el 3 de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.

4. El procediment d’expropiació temporal de l’ús de 
l’habitatge haurà d’ajustar-se a la legislació d’expropia-
ció forçosa i, en el seu cas, al que s’estableixi a la legis-
lació sectorial aplicable. La resolució que doni inici al 
mateix es comunicarà a l’òrgan judicial que estigui en 
coneixement del procediment d’execució hipotecària.

5. Es declararà per via de Decret del Consell de Go-
vern, prèvia informació pública i motivadament, l’inte-
rès social i la necessitat d’ocupació a efectes d’expropi-
ació forçosa temporal de l’ús d’habitatges. Mitjançant 
l’Acord del Consell de Govern es podrà delegar aques-
ta competència al departament competent en matèria 
d’habitatge.

6. L’anunci de publicació podrà incloure la citació per 
l’aixecament de l’acta prèvia.

7. Es declara d’urgent ocupació als efectes previstos en 
l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de 
desembre de 1954, l’expropiació prevista en aquesta llei.

8. A l’acta d’ocupació s’establirà la manera en que la 
propietat tornarà a tenir l’ús de l’habitatge un cop pas-
sat el termini d’expropiació temporal de l’ús. En par-
ticular, es reconeix el dret de reversió en el cas que 
les circumstàncies de la persona beneficiària es mo-
difiquin abans d’haver passat els tres anys establerts 
en l’apartat 1, de manera que es pugui exercir el dret a 
un habitatge digne i adequat en els termes anàlegs als 
que possibilita l’habitatge que fou objecte del procedi-
ment d’execució hipotecària. Així mateix, s’incorrerà 
en causa de reversió quan es perdi la condició de be-
neficiari.

9. La persona beneficiària estarà obligada a fer el pa-
gament a l’Administració que hagi expropiat d’una 
quantitat en concepte de contribució al pagament de 
preu just, per una quantitat no superior al 25% dels in-
gressos de la unitat familiar que convisqui en la matei-
xa, ni superior a la quantia del preu just.

10. Quan la persona beneficiaria hagi incorregut en 
falsedat o d’ocultació d’informació en el compliment 
dels requisits que es contemplen en l’apartat 3 o en la 
presentació de la documentació que estableix l’apar-
tat 11, perdrà la condició de beneficiària. La Conselle-
ria competent en matèria d’habitatge vetllarà pel com-
pliment dels requisits establerts i del pagament de les 
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quantitats a les quals, com a beneficiari, estigui obligat 
en els termes de l’apartat anterior.

11. Per l’inici del procediment d’expropiació forçosa, 
la persona interessada haurà d’aportar, a més de la sol-
licitud dirigida a l’efecte i la documentació acreditati-
va del procés d’execució hipotecària en el qual es trobi 
el seu habitatge, la documentació següent: 

a) Acreditativa de la situació econòmica de la persona 
interessada: 

1. Certificat de rendes, i en el seu cas, certificat relatiu 
a la presentació de l’Impost de Patrimoni, expedit per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en relació 
amb els darrers quatre exercicis tributaris.

2. Les darreres tres nòmines percebudes.

3. Certificat expedit per l’entitat gestora de les presta-
cions, en el qual figuri la quantitat mensual percebuda 
en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

4. Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mí-
nimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència so-
cials concebudes per les Comunitats Autònomes i les 
entitats locals.

5. En cas del treballador per compte aliena, s’aporta-
rà el certificat expedit per l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, o si estigués percebent la prestació 
per finiment d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan 
gestor en el que figuri la quantitat mensual percebuda.

6. Autorització a l’Administració que actuï per la con-
sulta de les dades fiscals i de seguretat social davant 
els Registres i Administracions competents.

7. Alternativament a la presentació del conjunt de do-
cumentació citada en els darrers apartats, la persona 
interessada es podrà limitar a presentar l’autorització a 
l’Administració que actuï per a la consulta de les dades 
fiscals i de seguretat social davant els Registres i les 
Administracions competents.

b) Acreditativa dels ingressos pels membres de la uni-
tat familiar, en els termes establerts per la persona be-
neficiària.

c) Acreditativa del nombre de persones que viuen a 
l’habitatge: 

1. Llibre de família o document acreditatiu de la ins-
cripció com a parella de fet.

2. Certificat d’empadronament relatiu a les persones 
empadronades en l’habitatge, com a referència al mo-
ment de la presentació dels documents acreditatius i 
als sis mesos anteriors.

d) Titularitat dels béns: 

1. Certificats de titularitats expedides pel Registre de 
la Propietat en relació amb cada un dels membres de la 
unitat familiar o, alternativament, declaració respon-
sable i autorització de consulta a l’Administració que 

actuï per a sol·licitar les dades cadastrals i del Registre 
de la Propietat.

2. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de cons-
titució de la garantia hipotecària i altres documents jus-
tificatiu, en el seu cas, de la resta de les garanties reals o 
personals constituïdes, en el cas que hi hagi.

e) Declaració responsable de la persona deutora o deu-
tores relativa al compliment dels requisits exigits per a 
considerar-lo dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

f) Informe dels Serveis Socials Comunitaris del muni-
cipi sobre la situació d’emergència o exclusió social en 
que es pot quedar el beneficiari en el cas de llançament.

12. Les sol·licituds es tramitaran segons l’ordre rigorós 
d’incoació, excepte que, en suposats d’especial vulne-
rabilitat o en el cas que el llançament sigui imminent, 
es dicti resolució motivada, de la qual quedarà cons-
tància, establint una preferència diferent.

En els supòsits en que afecti a un habitatge, serà com-
petent per a la seva resolució el titular de la Delega-
ció Territorial o Provincial en matèria d’habitatge. Si 
aquesta afectació arriba a situacions generals, cor-
respondrà a la persona titular de la Direcció General 
competent en matèria d’habitatge.

A efectes del que estableixen els apartats anteriors, 
s’entendrà que existeix un supòsit d’especial vulnera-
bilitat quan el llançament afecti a famílies amb me-
nors d’edat, majors dependents, persones amb disca-
pacitat, víctimes de violència de gènere o persones 
desocupades sense dret a prestació.

En aquests casos i davant situacions similars tindran 
un ordre preferent en la tramitació aquelles persones 
les quals el seu habitatge estigui sotmès a algun règim 
de protecció pública.

13. La impossibilitat de portar a terme l’execució de 
l’ocupació de l’habitatge per causes relaciones en el 
procediment de desnonament, així com per altres cau-
ses no imputables a l’Administració no implica el re-
coneixement de cap dret a la persona beneficiària de 
l’expropiació.

14. En tot cas, el que s’estableix en aquesta disposició 
estarà en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Secció cinquena. De la sobreocupació dels habitatges

Article 43. Actuacions per a evitar la sobreocupació 
dels habitatges

Resta redactat tal i com s’aprova a la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge

Secció sisena. De les situacions d’infrahabitatge

Article 44. Actuacions per a evitar les situacions d’in-
frahabitatge

Resta redactat tal i com s’aprova a la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge.»
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Article 6. Supressió d’alguns apartats i incisos 
de l’article 69, que queda redactat de la 
següent forma: 

«Article 69. Mediació social en el lloguer d’habitatges

1. El departament competent en matèria d’habitatge ha 
d’establir un sistema de concertació pública i privada 
per a estimular els propietaris i els inversors privats a 
posar en el mercat de lloguer habitatges adreçats a les 
persones i les unitats de convivència amb dificultats de 
tot ordre per a accedir al mercat de l’habitatge.

2. Els estímuls als propietaris i els inversors poden 
consistir en garanties i avals per al cobrament i en 
ajuts per a la posada en condicions d’habitabilitat.

3. El sistema ha d’ésser gestionat per una xarxa de me-
diació social subvencionada pel Govern, que pot ésser 
integrada per administracions públiques locals, enti-
tats sense ànim de lucre o agents vinculats amb l’habi-
tatge que se subjectin a les condicions i al sistema de 
control que s’ha d’establir per reglament.

4. El departament competent en matèria d’habitatge ha 
d’establir un sistema voluntari d’obtenció d’habitatges 
privats, en especial els desocupats, per a posar-los a 
lloguer, mitjançant la cessió dels dits habitatges pels 
propietaris a l’Administració pública a canvi de garan-
tir-ne el manteniment i el cobrament dels lloguers.

5. Els habitatges obtinguts pels sistemes a què es refe-
reix aquest article poden ésser oferts a persones grans 
en el cas que llurs habitatges no s’adaptin a llurs con-
dicions físiques o econòmiques. Quan l’habitatge pre-
vi de la persona beneficiària sigui de propietat, s’han 
d’establir fórmules perquè pugui ésser utilitzat tem-
poralment o permanentment per l’Administració dins 
els altres programes de lloguer social esmentats per 
aquest article.

6. Els sol·licitants d’habitatges obtinguts pel sistema de 
mediació o pel sistema de cessió han d’estar inscrits en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial establert per l’article 92.

7. L’adjudicació dels habitatges del sistema de media-
ció i del sistema de cessió ha de seguir un procediment 
específic que s’ha de regular per reglament.»

Article 7. Addició d’una nova lletra a l’apartat 
primer de l’article 123

«Article 123. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria del parc im-
mobiliari: 

[...]

h.bis) La inexactitud en els documents o certificacions 
que siguin necessaris per obtenir una resolució admi-
nistrativa de reconeixement de drets econòmics, de 
protecció o d’habitabilitat, amb la finalitat d’obtenir 
un acte favorable als infractors o a tercers, d’eludir una 

ordre d’execució o qualsevol altre acte no favorable a 
les persones interessades.» 

Article 8. Addició d’una nova lletra j)  
a l’apartat tercer de l’article 124

«Article 124. Infraccions greus

[...]

3. Són infraccions greus en matèria d’habitatge amb 
protecció oficial: 

[...]

j) No comunicar a l’Administració competent la con-
currència de fets sobrevinguts que suposin una mo-
dificació de la situació econòmica o circumstàncies 
d’altre naturalesa que hagin tingut en compte per a ser 
beneficiaris de les mesures de foment establertes en 
aquesta llei.»» 

Disposició addicional Primera. Desenvolupament 
reglamentari del Registre d’Habitatge 
Desocupat

El Govern en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei haurà d’aprovar les 
normes reglamentàries que permetin posar en funcio-
nament aquest registre.

Disposició addicional segona. Indicadors mínims 
de consum

El Govern en el termini d’un mes a comptar des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei haurà d’aprovar el re-
glament que estableixi els indicadors mínims de con-
sum d’aigua i electricitat, que fa referència l’article 
42.bis, que permetin considerar el grau de desocupa-
ció de l’habitatge.

Disposició addicional tercera. Obligació  
de les persones promotores, de les companyies 
subministradores de serveis i de les entitats  
de crèdit

1. Les persones públiques o privades promotores d’ha-
bitatge protegit estan obligades a comunicar a l’ajunta-
ment, al sol·licitar la corresponent llicència d’ocupació, 
el caràcter d’habitatge protegit de la promoció.

2. Les companyies subministradores dels serveis d’ai-
gua, gas, electricitat i telecomunicacions han de co-
municar al departament competent en matèria d’ha-
bitatge els canvis de titularitat que es realitzin en els 
contractes de subministrament d’aquests serveis en el 
cas d’habitatges protegits.

3. Les entitats financeres i les seves filials mobilià-
ries, i les entitats de gestió d’actius, inclosos els que 
provinguin de la reestructuració bancària, hauran de 
comunicar l’adquisició, per qualsevol títol, d’habitatge 
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protegit, al departament competent en matèria d’habi-
tatge, en el termini d’un mes des de l’adquisició.

4. El deure d’informar previst en aquest article hau-
rà de realitzar-se de conformitat amb el què preveu la 
normativa reguladora de protecció de dades.

Disposició addicional quarta. Deure  
de comunicació de les entitats financeres,  
les seves filials immobiliàries i les entitats  
de gestió d’actius relativa a habitatge protegit

1. En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, les entitats financeres, les seves filials 
mobiliàries i les entitats de gestió d’actius, incloses les 
procedents de la reestructuració bancària, resten obli-
gades a comunicar al Departament competent en ma-
tèria d’habitatge un inventari dels habitatges protegits 
situats a Catalunya i que integren el seu balanç.

2. El deure d’informar previst en aquest article hau-
rà de realitzar-se de conformitat amb el què preveu la 
normativa reguladora de protecció de dades.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les 
disposicions necessàries per al desenvolupament i el 
compliment d’aquesta Llei.

Segona

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10354; 10811; 11141).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10355; 10812; 11142).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10356; 10813; 11143).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00223/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10814; 11144).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10815; 11145).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10357; 10816; 11146).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10358; 10817; 11147).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10359; 10818; 11148).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10360; 10819; 11149).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10361; 10820; 11150).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10362; 10821; 11151).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10363; 10822; 11152).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10364; 10823; 11153).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10365; 10824; 11154).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10366; 10825; 11155).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10367; 10826; 11234).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10368; 10827; 11233).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10369; 10828; 11232).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10370; 10829; 11231).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10371; 10830; 11230).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10372; 11229).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10373; 10831; 11228).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Cos de Bom-
bers
Tram. 250-00243/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10374; 10832; 11227).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10375; 10833; 11226).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10376; 10834; 11225).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10377; 10835; 11224).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10378; 10836; 11223).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del transport ferroviari de Renfe entre Lleida 
i Barcelona
Tram. 250-00248/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10379; 10837; 11222).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10380; 10838; 11221).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10381; 10839; 11220).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10382; 11156).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10383; 10840; 11157).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10384; 10841; 11158).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10385; 10842; 11159).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cris-
tià, de la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10386; 11160).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10387; 10843; 11161).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10388; 10844; 11162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10389; 11163).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10390; 10845; 11164).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10391; 10846; 11165).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10392; 10847; 11166).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10393; 10848; 11167).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10394; 10849; 11168).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10395; 10850; 11169).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10851; 11170).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10852; 11205).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10853; 11206).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10854; 11207).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10855; 11208).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10856; 11209).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10857; 11210).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10858; 11211).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10859; 11212).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10860; 11213).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10396; 10861; 11214).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10397; 11215).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10398; 11216).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10399; 10862; 11217).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10400; 10863; 11218).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10401; 11219).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant 
Baldiri, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10402; 11171).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10403; 11172).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 37

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10404; 10864; 11173).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10405; 10865; 11174).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10406; 10866; 11175).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10407; 10867; 11176).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10868; 11177).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10869; 11178).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10870; 11179).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’ús del burca
Tram. 250-00290/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10871; 11180).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10408; 11181).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10410; 10872; 11182).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10411; 10873; 11183).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10412; 10874; 11184).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10413; 10875; 11185).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les obres de re-
habilitació del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 11190).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les urgències 
nocturnes del centre d’atenció primària de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10414; 11191).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones 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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10415; 10876; 11192).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10416; 10877; 11193).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10417; 10878; 11194).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10418; 10879; 11195).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10419; 10880; 11196).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el port de Vila-
nova i la Geltrú
Tram. 250-00305/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10420; 10881; 11197).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10421; 11198).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10422; 10882; 11199).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10423; 10883; 11200).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10424; 10884; 11201).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10425; 10885; 11202).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’es-
pecialistes del CAP La Solana, de Sant An-
dreu de la Barca
Tram. 250-00311/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10426; 10886; 11203).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10427; 10887; 11204).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10428; 10888; 11186).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10429; 10889; 11187).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10430; 10890; 11188).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei d’urgències de pediatria al Prat 
de Llobregat
Tram. 250-00316/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10431; 10891; 11189).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2013 al 23.04.2013).
Finiment del termini: 24.04.2013; 09:30 h.

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

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les mesures pactades amb la Universitat Po-
litècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00320/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès
Tram. 250-00321/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de lots bàsics d’higiene personal als reclu-
sos dels centres penitenciaris
Tram. 250-00323/10

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

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

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

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

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.
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Proposta de resolució de suport al Manifest 
pel riu Llobregat
Tram. 250-00328/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la concessió de la gestió del servei d’abasti-
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la gestió dels serveis públics
Tram. 250-00329/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la derogació 
de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, 
pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment 
de mecanismes de regulació de la gestió 
dels recursos econòmics de les empreses 
que gestionen serveis socials de responsa-
bilitat pública
Tram. 250-00330/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels horaris d’atenció continuada als cen-
tres d’atenció primària de Caldes de Mont-
bui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies educatives d’educació secundà-
ria de l’Institut Joan Oró i la construcció d’un 
centre educatiu públic d’infantil, primària i 
secundària a Martorell
Tram. 250-00332/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes pendents de les expropiacions 
per a fer les obres a la carretera C-51 entre 
Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del Consorci del Teatre Fortuny de Reus
Tram. 250-00334/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre els protocols 
d’usos lingüístics
Tram. 250-00336/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Cruïlla, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00337/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Garriga
Tram. 250-00338/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP Joan 
Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00339/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la República de Kosovo
Tram. 250-00340/10

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 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la protocol-
lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00341/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la protocol-
lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00342/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre les negociaci-
ons per al nou conveni de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre les sancions im-
posades als comerços per motius lingüístics
Tram. 250-00344/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el servei d’ur-
gències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el servei d’ur-
gències nocturnes del CAP La Cruïlla, de 
Lliçà d’Amunt, i del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre el mapa de 
centres d’ensenyament públics en què s’ate-
nen alumnes amb discapacitat
Tram. 250-00347/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00348/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00349/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la qualitat as-
sistencial del CUAP El Serral, de Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 250-00350/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Manlleu o Torelló
Tram. 250-00351/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00352/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir l’accidentalitat i la intensitat del 
trànsit a la carretera C-58 entre Viladeca-
valls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de mediació en els procedi-
ments de reestructuració o tancament d’em-
preses
Tram. 250-00354/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la residència i centre de dia del barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa
Tram. 250-00355/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe epidemiològic relatiu als riscos 
derivats de les activitats d’Ercros a Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la deroga-
ció de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 
GOV/19/2013, pel qual s’adopten mesures ex-
cepcionals de reducció de les despeses de 
personal per a l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00357/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nou edifici de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa
Tram. 250-00358/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00359/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Roser 
Capdevila, de Terrassa
Tram. 250-00360/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.04.2013 al 02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.04.2013.

Fascicle segon



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 50

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la primera fase de l’Escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00361/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’any 2007 l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a ins-
tància dels Serveis Territorials d’Educació, es va com-
prometre a cedir els terrenys necessaris per a la cons-
trucció d’un nou centre d’educació infantil i primària, 
per la qual va fer una reserva de sòl destinat a equipa-
ment escolar de 6.298 m2 dins l’àmbit de l’Àrea re-
sidencial estratègica «Sector Estació», que es preveia 
cedir al Departament d’Educació de la Generalitat per 
a la construcció d’un nou centre tan aviat l’Ajuntament 
disposés de la titularitat del mateix.

El juliol de 2009 El Ple de l’Ajuntament aprovà el con-
veni urbanístic a subscriure amb l’entitat «Fundació 
privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de 
Barcelona» per tal d’autoritzar l’ocupació directa i an-
ticipada, per part de l’Ajuntament, dels terrenys propi-
etat d’aquella entitat compresos dins l’àmbit de l’Àrea 
Residencial Estratègica (ARE) del Sector Estació amb 
la finalitat de disposar amb urgència d’aquells ter-
renys per destinar-los a la construcció d’un nou Cen-
tre d’Educació Infantil i Primària, i el febrer de 2010 
quedà assabentat de l’interès manifestat per la «Fun-
dació privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
de Barcelona», en arribar a un acord econòmic amb 
l’Ajuntament per a l’adquisició dels terrenys propietat 
d’aquella compresos dins l’àmbit de l’Àrea Residenci-
al Estratègica (ARE) del Sector Estació, de Barberà 
del Vallès, en lloc d’obtenir l’aprofitament urbanís-
tic corresponent pel procediment d’ocupació directa 
d’aquests terrenys i iniciar procediment alternatiu per 
a l’adquisició directa.

Tres mesos més tard l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès adquirí els terrenys per la compra a la Fundació 
privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de 
Barcelona, amb una despesa prevista de 1.010.000,00 
d’euros, i acordà la cessió gratuïta dels terrenys de 
6.296 m2 al Departament d’Educació de la Generali-

tat de Catalunya per a destinar-los a la construcció de 
la futura escola. Es cediren els terrenys adquirits a la 
Fundació Hospital de Sant Pau més uns terrenys de 
propietat municipal, i es lliurà al Departament d’Edu-
cació de la Generalitat, mitjançant carta d’Alcaldia, la 
documentació íntegra de la cessió del solar per a la 
construcció de la nova escola.

A l’octubre de 2010 el Director dels Serveis Territo-
rials informa l’Ajuntament que la construcció del nou 
centre escolar és una prioritat dels Serveis Territori-
als i està previst que s’incorpori en el proper Acord de 
Govern ICF.

Pocs dies després, El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya acorda la construcció de la 1a fase de l’Escola 
Marta Mata de Barberà del Vallès.

En aquest escenari, El Ple Municipal adopta el com-
promís d’enderrocament d’un edifici situat a la finca 
del carrer Torre Estapé, 21 que va ser cedida per a la 
construcció de la nova escola, per afavorir els tràmits 
de construcció del nou centre escolar per part de la Ge-
neralitat de Catalunya, enderrocament que s’executa al 
desembre de 2010 amb una despesa de 19.700,00 euros.

El juny de 2011el Parlament aprova la resolució 129/IX 
on s’instava el Govern a iniciar immediatament la pri-
mera fase de la construcció de l’Escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental).

Aquest mandat parlamentari resta incomplert.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar de forma immediata la construcció de la 1a 
fase de l’Escola infantil i primària Marta Mata de Bar-
berà del Vallès.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la llibertat dels 
presos polítics sahrauís al Marroc i el garanti-
ment dels drets fonamentals del poble sahrauí
Tram. 250-00362/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Marta Vilalta i Tor-
res, diputada, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim 
Izik, als afores d’Al-Aaiun, organitzat per milers de 
persones sahrauís per protestar per les seves deplo-
rables condicions de vida, va ser dissolt violentament 
per les forces d’ocupació marroquines causant vícti-
mes i desapareguts.

Aquest campament de més de 20.000 persones pre-
tenia denunciar la situació en què viuen els sahrauís 
al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim 
territori d’Àfrica pendent de descolonització sota tute-
la del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una 
situació de contínues violacions de drets humans, es-
poli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, 
desaparicions i tortures.

Pel que s’ha vingut a reconèixer com l’inici de la Pri-
mavera Àrab, amb aquesta dissolució violenta per part 
de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc 
va detenir i obtenir declaració sota tortura a 24 sah-
rauís per responsabilitzar-los de la mort d’agents para-
militars marroquins en els esdeveniments del desman-
tellament violent de Gdeim Izik.

Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Terri-
tori No Autònom del Sàhara Occidental, el règim mar-
roquí els va jutjar en un tribunal militar que, segons el 
parer de nombrosos observadors internacionals, no va 
comptar amb les degudes garanties per falta de proves. 
Les armes amb què suposadament van ser assassinats 
els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. 
A més, només es va practicar una prova forense i no 
es va realitzar cap test d’ADN. En el procés no es va 
facilitar la identitat de les suposades víctimes marro-
quines ni es van fer autòpsies forenses, de manera que 
no queda acreditada la causa de la seva mort, el lloc, 
moment i circumstància.

Després de nou dies de judici i set hores de deliberació 
el tribunal militar marroquí va condemnar a nou acti-
vistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a 
altres deu a penes d’entre 20 i 25 anys i als dos últims 
a dos anys de presó. Aquestes penes duríssimes supo-
sen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el 
seu dret d’autodeterminació i la seva existència, ja que 
es tracta d’un poble sotmès permanentment a violaci-
ons per part de la força ocupant marroquina.

Diferents institucions europees, parlaments de paï-
sos i el propi Parlament Europeu han vingut sistemà-
ticament denunciant aquestes violacions i exigint que 
la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona 
(MINURSO, Missió de Nacions Unides per al referèn-
dum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte als 
drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, el 
Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la 
XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de 
març on se sol·licita, a més d’una solució justa i dura-
dora al conflicte mitjançant l’exercici d’un referèndum 
d’autodeterminació, la llibertat de tots els presos polí-
tics sahrauís.

La Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer 
de 2013, sobre el 22 º període de sessions del Consell 
de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 
(RSP), diu el següent: 

21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin 
violant els drets humans al Sàhara Occidental, dema-
na que es protegeixin els drets fonamentals del poble 
del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d’associ-
ació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, 
exigeix l’alliberament de tots els presos polítics sah-
rauís, saluda el nomenament d’un enviat especial per 
al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment inter-
nacional de la situació dels drets humans al Sàhara 
Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora 
del conflicte basada en el dret a l’autodeterminació del 
poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de 
les Nacions Unides; 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Subscriu el mandat del Parlament Europeu a la 
XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides i insta al Govern de la Generalitat a emprar 
tots els instruments polítics, jurídics i diplomàtics per 
tal d’exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els 
presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de 
Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal 
militar marroquí.

2. Insta al Govern de la Generalitat a realitzar les ges-
tions necessàries per tal que es garanteixi la protec-
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ció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destaca la 
necessitat d’un mecanisme internacional de seguiment 
dels drets humans al Sàhara Occidental i dóna suport a 
una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’Escola Valldaura, de 
Manresa, i l’inici dels tràmits per a la redac-
ció del projecte de construcció de l’edifici 
que l’ha d’acollir
Tram. 250-00363/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, 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

L’escola Valldaura de Manresa és un centre educatiu 
de nova creació (2009) que té dos objectius fonamen-
tals: l’èxit educatiu i la convivència. L’escola està ubi-
cada en mòduls prefabricats i està creixent amb il·lusió, 
esforç i paciència.

Des de la posada en marxa de l’escola, s’ha apostat 
per ser una escola participativa on tota la comunitat 
educativa és important en el procés educatiu dels in-
fants. L’escola vol convertir-se en un espai on tothom 
pugui esdevenir un agent del procés d’ensenyament-
aprenentatge, obrint la porta a voluntaris que vulguin 
participar de les activitats de l’escola, i on el professo-
rat té la responsabilitat bàsica en els grups interactius 
d’aquest procés.

Els valors de l’escola Valldaura són: 

– Comunitat d’aprenentatge.

– Escola inclusiva.

– Compromís amb el català i el progressiu domini de 
les llengües.

– Progrés permanent.

– Adaptació als canvis i a les noves tecnologies.

El fet que l’escola estigui ubicada, des del seu naixe-
ment, en mòduls prefabricats no ha suposat un entre-
banc donat que des del seu inici hi ha una Comissió 
Mixta (Família-Escola) per tal de vetllar per la distri-
bució dels mòduls prefabricats i la construcció de la 
nova escola.

Actualment, l’escola Valldaura compta amb 170 alum-
nes, distribuïts en grups de dues línies de P3, P4, P5 i 
1er de Primària. Està prevista la construcció de l’edi-
fici, amb els terrenys cedits per part de l’Ajuntament 
de Manresa, que ha d’ubicar l’escola Valldaura quan 
l’escola iniciï el curs de 3er de Primària. En aquests 
moments, al centre hi conviuen tot l’alumnat, amb 14 
mestres, tres persones del PAS i dues del menjador es-
colar.

De cara al curs vinent, l’escola Valldaura necessitarà 
una ampliació de mòduls prefabricats per tal de donar 
cabuda a les noves aules de P3 i, des de la Comissió 
Mixta, es té la voluntat de mantenir, també a través de 
la distribució dels mòduls prefabricats, el tarannà in-
clusiu amb què va néixer l’escola i en el que fonamenta 
el seu projecte curricular.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir la continuïtat de l’escola Valldaura de 
Manresa.

2) Adequar i estructurar els mòduls prefabricats en 
què s’ubica l’escola en consens amb la Comissió Mixta 
Escola-Famílies que va ser creada per a aquest efecte.

3) Iniciar els tràmits i la redacció del projecte de l’edi-
fici que ha d’acollir l’escola Valldaura en els terrenys 
cedits per l’Ajuntament de Manresa.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt;  Laura Massana Mas, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la circulació dels trens i la seguretat dels 
usuaris de la línia 1 de rodalia al seu pas pel 
Maresme

Tram. 250-00364/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la comissió.

Exposició de motius

Una vegada més, durant el passat mes de març de 2013, 
es van produir tot un seguit d’incidències en la línia fer-
roviària de rodalies –R1– que dóna servei a la comarca 
del Maresme.

En concret, el dia 6 de març i fins a les 10 hs del matí 
del dia 7 de març, va estar en servei una sola via entre 
Mataró i Vilassar de Mar, en concret la via 2, en tant 
la via 1 estava inoperativa.

El dia 19 de març es van produir retards durant el matí 
a la R1, després que a les 10h haguessin d’interrompre 
el servei per la caiguda d’un pantògraf d’un tren a la 
zona de Sagrera. El pantògraf és un sistema articulat 
que aguant un patí i el pressiona contra la catenària. 
Els trens es van suspendre entre Badalona i Molins de 
Rei i no es va restablir el servei fins les 13’30 hs, amb 
considerables retards.

El dia següent, 20 març de 2013, a les 8 hs del matí, 
es va avariar un tren de la R4 a Arc de Triomf que va 
provocar retards en les línies R1, R3 i R4. Els trens es 
van desviar a Passeig de Gràcia i no paraven ni a Plaça 
Catalunya ni Arc de Triomf. El tren el van remolcar 
una hora i mitja després i llavors van restablir la circu-
lació entre Arc de Triomf i Sants, amb els inevitables 
retards.

Com és prou ben sabut, els problemes a la línia de ro-
dalies R1, en el traçat que transcórrer pel front marítim 
de la comarca del Maresme, són constants i s’accen-
tuen en especial en situacions de temporal de mar de 
llevant, amb talls a la via i retards en la circulació dels 
combois, que de fet no són res extraordinari, doncs es 
produeixen des de fa anys i com a conseqüència del re-
trocés de les platges i de la manca de protecció de les 
vies ferroviàries.

HI ha constància que el Govern de la Generalitat, en 
anteriors legislatures, es va adreçar al Ministeri de Fo-
ment reclamant una solució definitiva per la protecció 
i estabilització de les vies ferroviàries a la costa del 
Maresme. Fruit d’aquelles gestions es va produir el 
compromís de la redacció per part d’ADIF d’un pro-
jecte, valorat en 14 milions d’ euros, de protecció de 
la via amb la construcció d’espigons, de quina exis-
tència es té coneixement, però no s’ha executat fins el 
moment, malgrat el temps transcorregut i la repetició i 
agreujament dels problemes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Realitzar les gestions necessàries per garantir la cir-
culació dels trens i la seguretat dels usuaris de la línia 
ferroviària de rodalies, R1, al seu pas per la Comarca 
del Maresme.

2. Reclamar, davant el Ministerio de Fomento i ADIF, 
directament i també en el marc de la comissió mixta 
d’infraestructures ferroviàries, que es prioritzi la cons-
trucció de les obres necessàries per estabilitzar la línia 
de costa i les defenses de les vies ferroviàries a les zo-
nes del Maresme per on transcórrer la via ferroviària 
que pateixen més incidències, especialment entre Vi-
lassar de Mar i Mataró.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

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

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
vendre armes a països on hi hagi infants sol-
dat
Tram. 250-00365/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
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Exposició de motius

El negoci d’armes a Espanya és dels pocs que no s’ha 
vist afectat per la crisi ja que ha pogut triplicar els seus 
guanys en cinc anys entre el 2007-2011. A conseqüèn-
cia d’aquests guanys Espanya s’ha posicionat com a se-
tè exportador mundial d’armament convencional. En 
els darrers cinc anys, la indústria de defensa va gene-
rar 3.408 milions de dòlars, un 165% més en compa-
ració a l’1.284 milions anteriors (dades publicades per 
l’Institut Internacional per a la Pau d’Estocolm, Sipri). 
Aquesta és una xifra molt propera al volum de nego-
ci que genera Xina. Espanya actualment té un control 
de la quota del 2,6% al mercat mundial, i se situa dins 
el rànquing mundial de subministradors d’armament, 
deixant enrere països com Holanda, Israel i Itàlia.

Els conflictes actuals han generat els desplaçaments 
de civils més dramàtics de la història. En aquests con-
flictes els infants es veuen atrapats en desplaçaments 
i molt sovint són abandonats, separats de les seves fa-
mílies i comunitats, i privats d’un mitjà de subsistèn-
cia. En aquesta situació es converteixen en un blanc 
fàcil pels reclutadors.

El nens i nenes soldat són menors que sovint han se-
grestats al carrer, extirpats dels seus centres d’estudi, 
camps de refugiats o camps de desplaçats interns. Un 
cop reclutats, són ingressats en camps d’entrenament 
juntament amb els reclutes adults perquè rebin forma-
ció i ensinistrament militar.

En les línies de combat se’ls obliga a servir com a es-
quer, com a detectors de la posició enemiga, com a 
guardaespatlles dels seus comandaments o les nenes, 
més sovint que els nens, són abusades sexualment. 
Molt sovint, també s’utilitzen infants com a portadors 
de la munició, l’aigua o els aliments o com a cuiners. 
Els nens i nenes són obligats reiteradament a cometre 
abusos, com ara violacions i assassinats, contra civils i 
soldats enemics. Molts cops se’ls subministren drogues 
i alcohol per fer-los insensibles a les emocions quan co-
meten aquests crims.

En el cas de les nenes soldat, a més de la brutalitat i el 
trauma derivats de la violació en si, les agressions se-
xuals els poden produir lesions físiques greus i emba-
rassos forçats, així com el contagi de VIH i altres ma-
lalties de transmissió sexual. La reinserció d’aquests 
nens i la seva recuperació física i mental és del tot difi-
cultosa, molt sovint irreparable.

L’actor Gustavo Salmerón, protagonista del curtme-
tratge «Aquel No Era Yo», guanyador del Premi Goya 
2013 al Millor Curtmetratge de Ficció, ha reunit més 
de 100.000 firmes per reclamar al Govern que Espa-
nya deixi de vendre armes a països en els quals s’utilit-
zen nens soldat. La petició va ser iniciada a la platafor-
ma Change.org al·legant que en més de vint països al 
voltant del món centenars de milers de nens soldat són 
arrencats de les seves famílies i obligats a cometre tota

mena d’atrocitats. Els nens són obligats a subjectar un 
arma i enfrontar-se a la mort, les nenes són utilitzades 
com a detectors humans en camps minats i converti-
des en esclaves sexuals.

Països com Bèlgica, Suïssa i EEUU ja inclouen en la 
seva legislació aquesta prohibició. Per aquest motiu el 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Uni-
da i Alternativa, presenta la següent: 

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 fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per a 
que prohibeixi la venta d’armes per part d’empreses 
espanyoles a països on existeixin els nens i nenes sol-
dat. Concretament: Colòmbia, Mèxic, Perú, Rússia, 
Turquia, Iugoslàvia, Argèlia, Angola, Burundi, Txad, 
RDC, Eritrea, Etiòpia, Rwanda, Sierra Leona, Somà-
lia, Sudan, Uganda, Iran, Iraq, Israel, Líban, Afga-
nistan, Índia, Indonèsia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Filipines, Illes Salomó, Sri Lanka, Timor Oriental, 
Tayikistan, Papua Nova Guinea i Uzbekistan.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00366/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat 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 passat 6 de març, la Direcció de Serveis Territori-
als del Departament d’Ensenyament, va presentar al
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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 al curs 2014-15.

El Departament justifica aquesta decisió per causa 
d’una baixada demogràfica, segons les seves dades. Per 
altra banda, els darrers anys hem vist que les dades de 
l’Ajuntament han dut en moltes ocasions a la necessi-
tat d’obrir nous grups o ampliar ràtios per la matricula 
viva.

L’Ajuntament va cedir uns terrenys per la construcció 
del quart institut i va participar del projecte, defensant 
un institut amb batxillerat. El Departament va deci-
dir que només seria fins l’ESO, en primera instància. 
L’Ajuntament i la Comunitat 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.

El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar el 
passat 28 de març una moció en relació a aquest tema 
i va tenir el recolzament de tots els grups municipals.

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

Proposta de resolució

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que l’escola Josep Guinovart de Castelldefels si-
gui una escola-institut i que la planificació escolar al 
municipi contempli aquest cas com a model a seguir, 
donades les circumstàncies demogràfiques i econòmi-
ques que ens porten a optimitzar els rescursos exis-
tents sense perdre qualitat educativa en el sistema pú-
blic d’ensenyament.

2. Que donat que el quart institut no es construirà i 
que l’escola Josep Guinovart té un magnífic projecte 
que ha costat molts anys d’esforços per totes les parts, 
demanem que l’edifici acolli una línia d’infantil i pri-
mària i les dues de secundària que es necessiten, de 
moment.

3. Que la planificació dels propers cinc anys, com a 
mínim, reculli ja la possibilitat de donar continuïtat al 
model 3-16 en altres centres, per tal de cobrir tota la 
demanda. I que tingui en compte avaluacions passades 
que poden ser incorporades a la present anàlisi de la 
situació.

B) El Parlament de Catalunya dona suport a la comu-
nitat educativa del centre i de la ciutat, i per tant rebut-
ja la intenció del departament d’Ensenyament de con-
vertir aquesta escola, oberta fa dos anys, únicament en 
un institut.

Un institut que és una necessitat urgent a la ciutat i que 
té tot el suport de la federació de coordinadora d’Am-
pas i del CEM, ambdós de Castelldefels.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el control dels 
purins i la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada, Sara Vi-
là Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 23 de març el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria 
pelegrí va presentar el Pla estratègic de la Fertilització 
Agrària i Gestió de les Dejeccions Ramaderes a Cata-
lunya (2013-2016).

En el marc d’aquesta presentació el conseller va ex-
plicitar els objectius del Pla, que entre altres proposa 
que «amb la finalitat de ser més àgils, acostar la nor-
mativa a les necessitats del sector i garantir l’eficàcia 
del controls per assegurar el bon fer del sector» la ne-
cessitat de modificar el decret 136/2009 que aprovava 
el programa de mesures agronòmiques actualment vi-
gent, per tal de crear la figura del tècnic habilitat, i de-
manar l’excepció de la norma del límit de 170 quilos 
de nitrogen en determinades situacions com els do-
bles cultius.

Cal recordar que el Decret 136/2009, d’1 de setembre, 
d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zo-
nes vulnerables en relació amb la contaminació de ni-
trats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de 
les dejeccions ramaderes, respon a l’actualització de 
diferents decrets aprovats pel Govern de la Generali-
tat des de l’any 1998 en aplicació del que disposa la 
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Directiva Europea 91/676/CEE, del Consell, de 12 de 
desembre, relativa a la protecció de les aigües contra 
la contaminació produïda per nitrats que procedeixen 
de fonts agràries.

Així mateix dit Decret 136/2009 té en compte la Di-
rectiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als ser-
veis en el mercat interior, determina que les normes 
dels estats membres no poden contenir disposicions 
que limitin l’accés a la prestació dels serveis dels ope-
radors de qualsevol dels estat membres de la Unió Eu-
ropea, a part de preveure una simplificació adminis-
trativa en els tràmits establerts. Aquestes previsions de 
mesures per a l’eliminació de tràmits i simplificació 
de procediments per facilitar l’activitat econòmica, es 
van tenir en compte en l’elaboració de dit decret. Els 
requisits i tràmits que s’hi preveuen es consideren ne-
cessaris per raons imperioses d’interès públic general 
vinculades a la protecció del medi ambient i de l’en-
torn urbà i, amb caràcter general, es tracta de procedi-
ments inserits en molts supòsits en el marc de la legis-
lació ambiental.

L’objecte de dit decret, tal com es deia anteriorment, 
és de prevenir i reduir la contaminació de les aigües 
per nitrats que procedeixen de fonts agràries i per les 
informacions que disposem la contaminació per nitrat 
de les aigües de diferents territoris de Catalunya no ha 
minvat, fonamentalment en les zones de major con-
centració de granges de porcí.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. No modificar el Decret 136/2009, d’1 de setembre, 
d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zo-
nes vulnerables en relació amb la contaminació de ni-
trats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de 
les dejeccions ramaderes.

2. Continuar i ampliar les actuacions per controlar la 
utilització de purins, per sobre dels límits establerts, a 
les zones ja contaminades i zones vulnerables de Ca-
talunya.

3. Adoptar les mesures necessàries per impedir i san-
cionar, de forma efectiva els abocaments incontrolats 
de purins, en les zones greument contaminades per ni-
trats.

4. Continuar i ampliar les actuacions de sanejament i 
recuperació de les masses d’aigua subàlvies contami-
nades per presència de nitrats.

5. Actualitzar i ampliar les actuacions, inversions i lí-
nies de suport necessàries per la implantació de plan-

tes de tractament de purins, en les zones de major con-
centració de granges de porcí a Catalunya

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, Sara Vilà Galan, 
diputades, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la declaració 
del monestir de Ripoll com a Patrimoni de 
la Humanitat
Tram. 250-00368/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú i 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el monestir de Sta Maria de Ripoll (Ripollès), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura 
i Llengua.

Exposició de motius

El monestir de Santa Maria Ripoll constitueix una de 
les peces més rellevants del l’art romànic català. Fun-
dat el 880 pel comte Guifré el Pilós, la seva missió era 
la de repoblar les valls del riu Ter i ampliar les seves 
possessions cap a la Cerdanya. El monestir va esdeve-
nir un important centre cultural, en bona part gràcies 
a la seva col·lecció d’escrits. L’exemplar més valuós de 
la col·lecció és el conegut com la Bíblia de Ripoll amb 
nombroses il·lustracions i una sèrie de textos introduc-
toris que la converteixen en una espècie d’enciclopèdia 
del text sagrat. Aquí també es va escriure, a finals del 
segle xiii, la Gesta Comitum Barchinonensium, consi-
derada la primera història de Catalunya. A banda del 
seu interès artístic, aquest conjunt va esdevenir una re-
ferència obligada durant el període, tan a nivell català 
com europeu.

Un dels elements més notables del monestir és la se-
va portalada, que constitueix un dels monuments més 
singulars i importants de l’Europa Medieval. Erigi-
da durant el segle xii, es tracta de l’arc de triomf més 
important de Catalunya. La riquesa de temes i d’ico-
nografia fa que, encara avui, sigui objecte d’estudi i 
debat. Construïda lleugerament sobresortida del mur 
frontal de la basílica, es presenta com un gran arc tri-
omfal compost per set arquivoltes llaurades, recolza-
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des sobre brancals compostes per pilars, xamfrans i 
elements escultòrics, adornats amb cicles temàtics  
i calendaris. Al voltant del pòrtic, es divideix la icono-
grafia en tres nivells: el superior, on se situa la figura 
del Senyor dins del grup del tetramorf i els 24 ancians, 
el central, on es reflecteixen les figures dels apòstols 
i els sants, a més dels dos cicles principals del con-
junt, el de David i el de Salomó, així com el de Moi-
sès i l’èxode dels israelites, i finalment l’inferior, on es 
representen figures humanes, divines i animals. L’es-
tructura iconogràfica recorda la distribució de temes 
en les pintures murals de l’època. A la part superior, 
la figura de Déu i els àngels, visions apocalíptiques i 
tetramorfos, en la part intermèdia, els sants i benaven-
turats. Finalment, a la part inferior, les escenes terre-
nals o els personatges bíblics en contacte amb el món. 
Destaca, a la part superior del conjunt, una de les es-
cenes de les visions de Sant Joan en el Nou Testament, 
és a dir: la figura del Senyor totpoderós seu al tron just 
al centre de la imatge, beneint amb la mà dreta i soste-
nint el llibre de la llei amb l’esquerra, adornat seva tes-
ta amb el nimbe crucífer. A banda i banda apareixen 
les representacions de quatre àngels adoradors, dos a 
cada costat, i immediatament després, l’àngel simbò-
lic de Sant Mateu, a la seva dreta, i l’àguila de Sant 
Joan que porta un volum de l’Evangeli en les seves ur-
pes, a l’esquerra. L’obertura de la porta se’ns presenta 
mitjançant la formació d’un gran arc compost per 7 
arquivoltes profundament elaborades, que es recolzen 
en dos parells de columnes i impostes, que es perllon-
guen fins a la base.

En definitiva, la portalada romànica de Santa Maria de 
Ripoll és una joia que avui, malgrat el pas dels segles 
i de la degradació de la pedra, segueix altiva i majes-
tuosa, convertint-se en la porta d’entrada al monestir 
benedictí fundat al segle ix i a la resta de conjunt mo-
nàstic de Ripoll. Aquest monument plasma diverses 
influències, entre les quals destaquen la Bíblia de Ri-
poll, un magnífic còdex d’un sol volum procedent del 
Scriptorium del monestir, i d’escenes de l’Antic Testa-
ment. L’escultor recrea les miniatures que apareixen 
en l’esmentat volum, detallant des dels plecs de túni-
ques i llençols, fins a les armadures, cascs i escuts dels 
soldats.

L’Ajuntament de Ripoll, en el Ple del passat mes de de-
sembre, va aprovar per unanimitat una moció per a de-
clarar la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll 
com a Patrimoni de la Humanitat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància 
monumental i artística de la portalada romànica de 
Santa Maria de Ripoll.

2. El Parlament de Catalunya dóna suport el seu no-
menament com a Patrimoni de la Humanitat per part 

de la UNESCO i insta el Govern de la Generalitat i al 
Govern espanyol a: 

a. Donar suport i defensar, amb tots els mitjans i en to-
tes les instàncies internacionals oportunes, el nomena-
ment com a Patrimoni de la Humanitat de la portalada 
romànica de Santa Maria de Ripoll.

b. Permetre que sigui un representant de la Genera-
litat de Catalunya qui defensi davant la UNESCO la 
candidatura.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú i Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la declaració de 
nul·litat de ple dret del judici al president Lluís 
Companys i dels altres procediments que van 
comportar la condemna a mort de milers de 
ciutadans
Tram. 250-00369/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucio nals.

Exposició de motius

Més de mig segle després de la fi de la guerra civil, 
segueix sense restituir-se plenament la dignitat demo-
cràtica dels catalans i les catalanes que foren repre-
saliats per la dictadura franquista per la simple raó 
d’haver-se mantingut fidels a les institucions democrà-
tiques del nostre país. Tot i les reiterades peticions dels 
familiars i d’un munt d’entitats cíviques, historiadors i 
institucions, encara resten sense anular, de forma efec-
tiva, totes les sentències o actes teòricament judicials 
que foren impulsats durant els anys de la dictadura i a 
través de tribunals de tota mena. Fins la data d’avui, 
el govern espanyol s’ha limitat a aprovar la declaració 
de reparació i reconeixement de la figura de l’expresi-
dent Lluís Companys; però sense restituir plenament 
la seva persona del crim que es va cometre, des d’un 
punt de vista jurídic i institucional, com a president de 
la Generalitat que era; i, igualment, sense fer-ho dels 
milers de catalans i catalanes víctimes de la mal ano-
menada «justícia franquista».
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Tot i l’aprovació de la Ley 52/2007, de 26 de desembre, 
de Memoria Histórica, la forma en què el Tribunal Su-
prem i la Fiscalia de l’Estat l’han interpretat i les reso-
lucions dictades per aquests organismes, ja sigui a tra-
vés de procediments de revisió individual de consells 
de guerra o altres, han esdevingut un autèntic escarni 
per als familiars i, en conjunt, per a tota la societat de-
mocràtica. El mes de març del 2010, per exemple, la 
Junta de Fiscals de Sala del Tribunal Suprem, màxim 
òrgan assessor del fiscal general, va rebutjar la petició 
de revisió de la sentència que va condemnar a mort el 
president de la Generalitat, Lluís Companys. A crite-
ri de junta, aquesta decisió es fonamenta en el fet que 
l’esmenada llei anul·la aquesta sentència i, per tant, no 
cal instar la Sala Militar del Suprem a una revisió. Els 
fiscals asseguren que la Llei deixa sense «validesa la 
sentència» perquè ha quedat «expulsada» de l’ordena-
ment jurídic espanyol. Amb posterioritat, el Tribunal 
Territorial Tercer de Barcelona va desestimar el lliu-
rament d’un certificat d’una sentència condemnatòria 
a mort d’un consell de guerra la sentència fent constar 
la nul·litat al·legant que no ho podria fer atès que la llei 
de la memòria no va voler anul·lar les sentències ni te-
nir efectes respecte les causes judicials, tal com ho van 
votar els diputats i diputades en el procés d’aprovació 
de la llei de la memòria històrica. El cas del President 
Lluís Companys exemplifica perfectament, al nostre 
entendre, el greuge en el que es troben milers de cata-
lans i catalanes.

Per tots aquests motius, entenem que el Parlament de 
Catalunya, com a màxima institució democràtica del 
nostre país, ha d’expressar, de forma clar, el seu males-
tar per aquesta situació, tan per la memòria de les víc-
times com pel dèficit democràtic que representa, abso-
lutament intolerable.

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

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Expressa el rebuig a l’aplicació de la Ley 52/2007, 
de 26 de desembre, de Memoria Histórica per part del 
Tribunal Suprem i la Fiscalia de l’Estat, especialment 
per la negativa de revisar i declarar la plena nul·litat 
dels consells de guerra o altres procediments que van 
significar la condemna a mort de milers de ciutadans 
i ciutadanes que van defensar la legalitat democràtica.

2. Manifesta la gravetat que representa, atès el simbo-
lisme del seu càrrec, la negativa a acceptar la petició de 
revisió amb declaració de nul·litat de ple dret, del judici 
al President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover.

3. Insta el Govern de la Generalitat a emprendre les 
accions que escaiguin per tal que s’impulsin els canvis 
legislatius necessaris per tal de fer possible la decla-
ració de nul·litat de ple dret, ja sigui de forma general 

o individualitzada, de tots els procediments judicials 
seguits pels consells de guerra o altres tribunals mili-
tars durant la dictadura franquista contra els catalans 
i catalanes que van defensar els valors de la llibertat i 
la democràcia.»

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla especial urbanístic de Can Carreras i 
Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, juntament 

amb una altra diputada del Grup Parlamentari 

Socialista, Salvador Milà i Solsona, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marc San-
glas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Marta Ri-
bas Frias, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 15 de gener es va dictar l’edicte d’aprovació 
inicial del Pla Especial Urbanístic per a crear un sis-
tema destinat a infraestructura de gestió de residus de 
Can Carreras i Can Balasch tots dos al terme municipal 
de Rubí (Vallès Occidental), que bàsicament permet un 
nou abocador de residus no especials a Can Balasch i 
allarga la vida de l’abocador de Can Carreras.

Aquesta aprovació inicial es produeix amb posteriori-
tat a la moratòria en l’admissió a tràmit de sol·licituds 
corresponents a infraestructures de gestió de residus 
relatives a dipòsits controlats de classe II acordada pel 
govern de la Generalitat, a proposta de l’Agència de 
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Residus de Catalunya, (Acord GOV/105/2012 de 23 
d’octubre). Aquesta moratòria, dictada pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, estableix que «fins 
a l’aprovació de la modificació del Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus munici-
pals, l’Agència de Residus de Catalunya no admetrà 
a tràmit les sol·licituds que tinguin per objecte la nova 
construcció o l’ampliació d’infraestructures de gestió 
de residus relatives a dipòsits controlats de classe II». 
I la justificació d’aquesta moratòria és que cal priorit-
zar les actuacions previstes quant a abocadors «amb 
l’objectiu últim d’assolir un alt nivell de protecció del 
medi ambient i la salut de les persones i d’assegurar 
una òptima racionalització dels recursos»

Però a més, consta que –de forma simultània– s’està 
tramitant una sol·licitud d’autorització ambiental per 
un abocador de Classe II a l’àmbit de Can Balasch que 
es va presentar entre la data d’aprovació de la moratò-
ria d’aquest tipus d’abocadors i el mateix dia de la seva 
publicació al DOGC.

El Pla Especial Urbanístic objecte d’aquesta Propos-
ta de Resolució aprova crear un nou abocador de ti-
pus II –Can Balasch– i ampliar la vida útil d’un altre 
abocador de tipus II –Can Carreres– i ambdós són di-
pòsits posats en qüestió per raó de la seva afectació, 
present o futura, en el medi ambient i la salut de les 
persones de l’àmbit al qual afecten. És per això que 
aquest Pla Especial Urbanístic compta amb el rebuig 
de l’ajuntament de Rubí i bona part de la seva societat 
civil, atès que Rubí pateix i ha patit durant molts anys 
l’existència d’extractives i de posteriors abocadors que 
han tingut conseqüències negatives pel medi ambient i 
per la ciutadania.

A més cal tenir en compte que aquests dos abocadors 
tenen afectacions directes a la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes. L’activitat que actualment s’es-
tà duent a terme a Can Carreras afecta directament a 
més de 4.000 veïns i veïnes, i a més de 1.000 alumnes 
de 2 centres educatius, a més d’una residència de gent 
gran. Can Balach té a menys de 600 metres una escola 
i un nucli habitat de milers de persones.

També s’ha mostrat contrari a aquest PEU l’ajunta-
ment de Castellbisbal, donat que la urbanització de Can 
Campanyà d’aquest municipi es troba a només 900 me-
tres del que seria el futur abocador de Can Balasch.

D’altra banda, alguns aspectes que afecten l’àmbit d’a-
quest PEU estan pendents encara de resolució de re-
cursos, com ara el recurs ordinari presentat per l’Ajun-
tament de Rubí contra la resolució del Conseller de 
09.01.12 en relació a l’autorització ambiental per un 
abocador de residus no especials donada per la Gene-
ralitat a l’abocador de Can Carreras.

També hi ha dubtes raonables respecte la interpreta-
ció feta del tipus de residus que podrien ser admesos 
al nou abocador de Can Balasch, donat que hi ha una 
sentència (STSJ de Catalunya nº 35/2012) que permet 

que Can Balasch sigui un abocador de residus inerts 
industrials, prèvia adaptació de la instal·lació a la nor-
mativa urbanística i a l’activitat sectorial, on els re-
sidus admissibles són els inerts de l’annex I de l’Or-
dre de 17 d’octubre de 1984, referits en l’informe que 
acompanya la sol·licitud del projecte inicial, i no als 
actualment anomenats «no especials» com s’inclou a 
l’aprovació especial del Pla Especial Urbanístic.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Suspendre l’aprovació del Pla Especial Urbanístic de 
Can Carreras i Can Balasch i les autoritzacions ambien-
tals que hi estiguin relacionades, tant per aplicació dels 
mateixos criteris que ha portat a la suspensió de la tra-
mitació d’autoritzacions per abocadors de classe II acor-
dada pel govern de la Generalitat, a proposta de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, (Acord GOV/105/2012 de 
23 d’octubre) i fins la resolució del contenciós interposat 
per l’Ajuntament de Rubí en contra de l’autorització am-
biental de l’abocador de classe II de Can Carreras.

2. Obrir un procés de diàleg amb els ajuntaments de 
Rubí i Castellbisbal, així com amb la Plataforma con-
tra els abocadors de Rubí, amb els/les equips directius 
dels centres escolars i la residència de gent gran pro-
pers als dos abocadors i amb les associacions veïnals 
de les urbanitzacions i barris més propers als dos di-
pòsits per a valorar l’efecte en el medi ambient, la sa-
lut i el trànsit de les zones afectades, tenint en compte 
també la simultaneïtat d’activitats extractives i d’abo-
cadors que ja afecten la població i el medi ambient 
d’aquesta zona.

3. Suspendre provisionalment l’activitat a l’abocador 
de Can Carreras i iniciar una investigació en relació a 
la tipologia de residus que s’hi han abocat per tal d’as-
segurar-se de la no existència de residus no admesos 
en aquest abocador i evitar potencials riscos sobre el 
medi ambient o la salut.

4. Que per part de l’Agència de Residus de Catalunya 
s’adoptin les mesures necessàries per fer complir els lí-
mits de l’autorització de funcionament del actual abo-
cador de Can Carreres i del Programa de restauració 
de la cantera de Can Balasch, sense admetre noves am-
pliacions ni pròrrogues en cap dels dos emplaçaments.

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu, i Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat, del GP d’ERC; Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, i Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta, del GP SOC; Salvador Milà Solsona 
i Marta Ribas Frias, diputats, del GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes amb les entitats esportives i el 
garantiment del model esportiu català
Tram. 250-00371/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’esport s’ha configurat tradicionalment a Catalunya 
com un element cabdal i de gran importància pels va-
lors que projecta i que generen efectes positius en la 
nostra societat. La integració de la diversitat, la convi-
vència, la cohesió social, les actituds i hàbits de vida 
saludables, la cultura de l’esforç i el ‘fair-play’, el tre-
ball en equip i l’acceptació de l’èxit o el fracàs són ele-
ments presents en la pràctica esportiva.

Cal remarcar la capacitat de l’esport d’actuar com a 
factor d’inclusió de la diversitat, per això el binomi es-
port-escola ha de perdurar. La participació dels nou-
vinguts a les activitats esportives és cada cop més ha-
bitual, i gràcies als programes de foment de l’esport a 
l’escola, es facilita el sentiment de pertinença i la im-
plicació en la vida comunitària dels infants nouvinguts 
i de les seves famílies. En aquest camp cal destacar 
el paper que els Consells esportius d’àmbit comarcal 
estan desenvolupant com a dinamitzadors territorials 
de l’esport. Els consells esportius són els encarregats 
d’organitzar l’esport en edat escolar i actuen com a 
empreses de serveis sense ànim de lucre.

D’una banda, l’esport facilita la integració i sentiment 
de pertinença a la comunitat; de l’altra, és un dels àm-
bits on el moviment associatiu ha mantingut un espai 
més actiu i amb major creixement. Sense dubte, el vo-
luntariat és un dels factors que explica l’èxit de moltes 
de les entitats i associacions.

L’esport és un mitjà per a la millora de la salut i de la 
qualitat de vida, i cal sensibilitzar la ciutadania de la 
seva importància com a factor per millorar la seva sa-
lut. Concretament, s’ha demostrat que la promoció de 
l’esport permet prevenir determinades patologies i re-
tardar l’aparició de situacions de dependència física i/o 
psíquica. Programes com el PAFES, potenciat trans-
versalment entre la Secretaria General de l’Esport, el 
Departament de Salut i els Ajuntaments, mitjançant el 
qual s’implanta el consell i la prescripció de l’esport en 

l’atenció primària amb la finalitat d’aconseguir que si-
gui una eina terapèutica d’utilització habitual i, alhora, 
de promoció de la salut.

Si ens atenim a la vessant econòmica del món de l’es-
port, aquesta representa gairebé el 4% del PIB de 
Catalunya i genera més del 5% dels llocs de treball. 
A Catalunya es calcula que les aproximadament 500 
empreses del sector (dades de l’any 2011) facturaven 
4.500 M euros i donaven 22.000 llocs de treball di-
rectes. És important posar destacar que l’activitat eco-
nòmica que l’esport genera és no deslocalitzable, crea 
llocs de treball i, indirectament, permet reduir la des-
pesa sanitària gràcies a la millora en l’estat de salut de 
la població.

Finalment, l’esport de competició - i sobretot l’esport 
d’elit - té una dimensió mediàtica que multiplica el seu 
impacte en la ciutadania. L’esport és un àmbit privi-
legiat de foment i de creació de capital social que ha 
anat adquirint un caràcter més espontani i transver-
sal. A Catalunya es comptabilitzen a dia d’avui més de 
600.000 llicències federatives, 70 federacions i gaire-
bé 13.000 entitats, clubs i associacions esportives.

Esforç i empenta han anat sovint de la mà i han fet 
de l’esport amateur un autèntic motor de superació, 
capaç d’impulsar el naixement de clubs, federacions, 
consells esportius i organitzacions com l’actual UFEC 
(Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i la 
UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya). 
Tots aquests esforços han permès convertir Catalunya 
en un PAÍS ESPORTIU en majúscules. Catalunya és 
al mapa internacional en molta part gràcies a l’esport: 
la celebració dels JJ.OO, els principals esdeveniments 
de la Fòrmula-1, el tennis, la Natació, el futbol i tants 
d’altres...

D’altra banda, l’índex assolit per la ciutadania catalana 
en pràctica esportiva és molt alta, i més, si la compa-
rem a nivell de grans ciutats, situant Barcelona entre 
les tres primeres grans capitals mundials a l’any 2010. 
Catalunya, esportivament parlant, és un autèntic líder 
mundial. És una realitat que cal preservar i mantenir. 
Ha de ser una prioritat del Govern donar-hi suport pel 
bé del conjunt de la societat.

Malgrat aquestes excel·lents dades, la Generalitat enca-
ra té pendent un deute important respecte l’any passat, 
tant pel que fa a les Federacions esportives, Coordina-
dors del Pla Català a l’escola i els Consells esportius i 
davant l’eventual presentació dels Pressupostos per a 
l’any 2013, per aquests motius, el Grup Parlamentari 
Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Instar al Govern de la Generalitat a fixar un calen-
dari de pagaments dels deutes que té la Generalitat 
amb el teixit esportiu català, concretament: Federaci-
ons, Consells Esportius, Agents del Pla Català de l’Es-
port a l’Escola.
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2. Assegurar en el pressupost 2013 una quantitat sufi-
cient per tal de mantenir l’actual model esportiu Cata-
là, tant per seguir potenciant.

3. Encetar un diàleg amb els agents esportius de Ca-
talunya, especialment els Ajuntaments, La Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya per tal de concertar, 
segons les seves necessitats, un finançament suficient 
per poder mantenir els actuals nivells tant de pràctica 
esportiva com d’èxit competitiu a Catalunya.

4. Destinar els recursos que tinguin com a objectiu la 
internacionalització de l’esport Català, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i a la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya per tal de garantir el 
nivell d’inversió que necessiten.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb els veïns del 
barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que te-
nen els habitatges afectats per aluminosi
Tram. 250-00372/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A Barcelona, el veïns de zones com el Polvorí a Sants-
Montjuic, el Turó de la Peira i Trinitat Nova a Nou 
Barris, o els de la zona del Besòs a Sant Martí, convi-
uen, des de fa més de 20 anys, amb la inseguretat que 
els provoca l’aluminosi als seus habitatges. La proble-
màtica naixia amb les deficients edificacions que es 
van construir des dels anys cinquanta fins els setanta 
en els barris en expansió, que acollien l’onada migra-
tòria d’aquells anys, però no va ser fins els noranta que 
no es va manifestar de la manera més tràgica, amb la 
mort d’una dona, en ensorrar-se l’edifici on vivia.

Va ser llavors quan les administracions van començar 
a investigar la dimensió del problema, i el resultat va 

ser que uns 13.000 habitatges de la ciutat estaven afec-
tats per l’aluminosi. Llavors es va concloure que els 
edificis afectats havien de ser o bé rehabilitats, quan 
això fos possible, o bé enderrocats i substituïts per 
noves construccions quan aquest ja no estiguessin en 
condicions.

A Trinitat Nova, va ser l’any 1994 quan es van detectar 
les patologies d’aluminosi i carbonatació, arrel de la 
primera inspecció general que es dugué a terme. I des 
de finals dels noranta conviuen edificacions noves amb 
altres que encara pateixen, a dia d’avui, el problema de 
l’aluminosi, que s’agreuja amb el pas del temps. L’any 
1999 l’Institut Català del Sol, l’Ajuntament de Barcelo-
na i l’Associació de Veïns de Trinitat Nova acordaren 
que prop de 900 habitatges havien de ser substituïts, i 
s’establí un calendari que, després de diverses modifi-
cacions, establia 2012 com a data límit.

Des de llavors, han passat 14 anys i tot i que s’han 
construït més de 500 habitatges, encara queden 12 
edificis amb patologies, sis dels quals encara estan ha-
bitats, i 133 famílies esperen per ser reallotjades en 
habitatges nous. En el cas del Bloc D, les obres havien 
d’haver començat a mitjans de 2012.

I pel que fa als habitatges nous que ja han estat cons-
truïts, alguns d’ells, amb menys de 10 anys d’antigui-
tat, pateixen greus deficiències estructurals, com és el 
cas de l’edifici de 60 habitatges del carrer Chafarinas, 
que té afectacions a la façana i que per tant impliquen 
un risc pels seus habitants i per l’entorn.

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. Garantir el compliment dels compromisos adquirits 
amb els veïns de Trinitat Nova afectats per aluminosi 
als seus habitatges i que encara estan pendents de ser 
reallotjats en els nous habitatges projectats.

2. Habilitar els recursos necessaris per a la construc-
ció immediata del nou edifici que ha de substituir el 
Bloc D situat entre els carrers S’Agaró i Palamós de 
Barcelona, al barri de Trinitat Nova.

3. Garantir l’habilitat dels habitatges ocupats i pen-
dents de substitució, duent a terme una nova inspec-
ció general d’aquests edificis per avaluar la situació ac-
tual de risc, la seguretat dels corresponents edificis i 
la vigilància sobre els elements de risc que els puguin 
afectar, així com i la convivència i la seguretat de les 
persones tant dins dels edificis com als seus entorns.

4. Adoptar les mesures necessàries per a la definitiva 
reparació de les deficiències estructurals en els edificis 
que han substituït les construccions afectades per alu-
minosi a Trinitat Nova.
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5. Reconstruir la Torre del Rellotge, consensuant el 
projecte i el calendari amb l’Associació de Veïns de 
Trinitat Nova.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat;  Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Gi-
rona
Tram. 250-00373/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Juli Fernández i Iruela, diputat 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 Salut.

Exposició de motius

Han passat gairebé dos anys des que el Parlament de 
Catalunya, en sessió del dia 26 de maig del 2011, va 
aprovar la Resolució 98/IX sobre el projecte executiu i 
l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta a Girona i sobre el seu lideratge com a 
Campus de Salut. S’instava, per una banda, el Govern 
de la Generalitat a mantenir el compromís del Depar-
tament de Salut de construir el nou Hospital Dr. Jo-
sep Trueta a Girona i encarregar-ne el projecte execu-
tiu durant l’any 2011 per tal de poder iniciar les obres 
l’any 2012. I de l’altra es demanava que liderés amb 
la Universitat de Girona el parc sanitari Trueta com a 
centre assistencial, de recerca i docència i esdevingués 
Campus de Salut, com a centre compacte amb l’Insti-
tut de Recerca i la facultat de Medicina de la Universi-
tat de Girona, no només de les comarques de Girona, 
sinó també de tot Catalunya.

Han passat vint-i-vuit mesos, més de 2 anys, des que el 
Govern de la Generalitat va aturar el projecte i l’execu-
tiu català no ha presentat cap projecte alternatiu.

Han transcorregut dos anys des que en el Ple del dia 8 
de març de l’any 2011, l’Ajuntament de Girona va apro-
var una moció per manifestar el malestar per la deci-
sió presa pel Departament de Salut d’aturar la cons-
trucció del nou Hospital Dr. Josep Trueta i va demanar 
al Govern de la Generalitat que al llarg d’aquell any 

presentés el projecte executiu del nou Hospital i el ca-
lendari d’execució de l’obra, sense que des d’alesho-
res s’hagi fet cap pas endavant respecte de totes aque-
lles peticions. Ha passat un any d’ençà que, a l’abril de 
2012, el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar la 
seva darrera moció, que instava el govern municipal a 
treballar per defensar la construcció del nou Hospital 
Trueta a la zona nord de la ciutat.

L’impuls, per part de l’Ajuntament, de la construcció 
del nou Hospital Dr. Josep Trueta a Girona, com a hos-
pital de referència, és, a més, un dels punts de l’acord 
de cartipàs signat el dia 12 de juliol de 2011 entre els 
dos grups majoritaris del consistori, amb el compro-
mís explícit de l’equip de govern.

Reiterem la valoració feta en cada una d’aquestes oca-
sions que la regió sanitària de Girona, amb la xarxa 
d’hospitals comarcals i amb el Trueta com a peça cen-
tral, en tant que hospital de referència, ha estat, en els 
darrers anys, altament eficient en costos i nivell de re-
solució. Això no ha evitat, però, que aquests últims 
quatre anys, degut a les retallades lineals portades a 
terme pel Govern de la Generalitat, la regió sanitària 
de Girona ha perdut una part del seu pressupost i dels 
recursos per càpita amb una pèrdua superior a la de la 
resta de Catalunya. En aquesta situació el nou Hospital 
Dr. Josep Trueta és del tot imprescindible per garantir 
la continuïtat de la qualitat sanitària pública.

És impensable que la ciutat de Girona es quedi sense 
hospital públic. L’emplaçament a la zona nord del mu-
nicipi, prevista per l’anterior Govern de la Generalitat 
de Catalunya des de l’any 2009, i prevista i contempla-
da en tots els documents de planejament vigents a la 
ciutat i a l’àrea urbana, i per descomptat en el «Pla di-
rector urbanístic del sistema urbà de Girona», garanti-
ria l’atenció de proximitat als ciutadans del nucli urbà 
i també als del Gironès Nord i el Pla de l’Estany. Ha 
de permetre, a més, crear el Campus de Salut i man-
tenir-ne la dimensió i l’ambició del projecte inicial, tot 
evitant que es redueixi el projecte tal com succeiria si 
es construís en una altra ubicació poc adequada.

Girona ha de tenir un hospital de referència i l’actual 
edifici, segons els estudis tècnics emesos per la gerèn-
cia d’infraestructures de l’ICS en el seu moment. Ha 
quedat obsolet per la incompatibilitat del nou progra-
ma funcional amb els condicionaments imposats per 
l’estructura i la geometria de planta, alçats i seccions 
de l’edifici existent; per la complexitat de l’actuació de 
reforma motivada per la necessitat d’intervenció a fons 
en l’edifici; per les condicions obsoletes de l’estructura 
i instal·lacions actuals; i per la necessitat de substitució 
de les instal·lacions obsoletes i dèficit de superfície en 
el conjunt de l’hospital.

El projecte del nou Hospital Dr. Josep Trueta va ser 
àmpliament debatut durant mesos en profunditat per 
tots els agents implicats, fins que es va arribar a un 
consens i es va disposar del projecte bàsic. És un pro-
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jecte bàsic molt desenvolupat que va tenir un cost de 
prop de tres milions d’euros i està valorat en 250 mili-
ons d’euros. Cal recordar que el pressupost de funcio-
nament anual de l’Hospital és de prop de 150 milions 
d’euros, per tant, es tracta d’una inversió raonable, si 
pensem en termes relatius als costos de funcionament 
del servei.

Atesa la incertesa provocada per la indefinició per part 
de l’equip de govern municipal de Girona sobre la ubi-
cació de les noves instal·lacions, i un cop descartada la 
proposta inicialment definida en el projecte de l’any 
2007; atès que han passat vint-i-vuit mesos sense que 
s’hagi iniciat cap acció des que la Generalitat va aturar 
el projecte, dos anys des que l’Ajuntament de Girona 
va aprovar en plenari demanar que el Govern presen-
tés el projecte executiu, vint-i-dos mesos des de la Re-
solució 98/IX sobre el projecte executiu al Parlament 
de Catalunya, i vint-i-un mesos des del compromís del 
govern municipal a l’acord de cartipàs favorable a la 
ubicació dins el terme municipal de Girona; atès que 
ha passat un any d’ençà que es va aprovar la darrera 
moció del Ple municipal de Girona instant l’impuls del 
Govern del projecte Trueta; atès que tècnicament es 
valora que és imprescindible l’enderroc i construcció 
del nou edifici; atès que l’emplaçament a la zona nord 
de la ciutat garanteix que l’Hospital Dr. Josep Trueta 
segueixi essent la peça clau de l’eficient regió sanitària 
de Girona i atengui el territori del Gironès Nord i el 
Pla de l’Estany i que es mantingui l’ambició i l’aposta 
de futur del projecte existent; atès que és un projecte 
debatut, consolidat i que té un valor econòmic raona-
ble en termes relatius als costos anuals del servei que 
s’hi presta,

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. Requerir a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Gi-
rona, en el termini màxim d’un mes, la disponiblitat 
dels solars per a la construcció del nou Hospital Dr. 
Josep Trueta a la zona nord de la ciutat de Girona com 
a hospital de referència que garanteixi la qualitat de 
l’atenció sanitària pública a la nostra població, i com 
a factor clau per a la creació i desenvolupament del 
Campus de Salut de comarques gironines i de tot Ca-
talunya.

2. Dotar una partida pressupostària pel projecte defi-
nitiu del nou Hospital Trueta en el Projecte de Llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2013.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Juli Fernández i Iruela, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Institut Alt Foix, de Sant 
Martí Sarroca
Tram. 250-00374/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Joan Ignasi Elena i Gar-
cia, 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

El 3 d’abril de l’any 2010, l’empresa GISA va adjudicar 
les obres de construcció de 8 centres d’ensenyament 
secundari, entre ells el de l’edifici de l’Institut Alt Foix 
a Sant Martí Sarroca. L’Institut Alt Foix es va fundar 
el curs 2006-2007 d’una manera provisional en aularis 
prefabricats junt al CEIP Jaume Balmes, i atén l’alum-
nat dels quatre municipis que composen la zona de 
l’Alt Foix: Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Font-
rubí i Pontons, que sumen una població aproximada de 
7.000 habitants. L’adjudicació de les obres feta per GI-
SA l’any 2010 es va fer per un valor de 4.645.002 euros 
per a la construcció d’un SES de tres línies i amb la 
previsió de comptar amb el nou edifici al llarg del curs 
2011-2012.Fins al moment, el Govern de la Generalitat 
no ha aprovat cap calendari d’execució de les obres i 
tampoc no va incloure cap partida per iniciar els tre-
balls en els pressupostos per l’any 2012, rebutjant en 
el decurs del debat l’esmena presentada pel Grup So-
cialista. El retard en l’execució d’aquesta obra ha fet 
que l’Institut Alt Foix faci el curs 2012-2013 en aules 
prefabricades condicionant les possibilitats físiques de 
l’acció educativa del centre.

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 iniciar d’immediat les obres de l’Institut Alt 
Foix de Sant Martí Sarroca, adjudicat per GISA el 3 
d’abril de 2010, a fi de que puguin entrar en servei el 
curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Joan Ignasi Elena i Garcia, dipu-
tats, del GP SOC



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 64

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del principi fundacional de Televisió de Ca-
talunya i Catalunya Ràdio de model de ser-
vei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlón i Gil, 
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 de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

La història i trajectòria de Televisió de Catalunya i Ca-
talunya Ràdio, durant els seus trenta anys es basen en 
una relació d’arrelament al territori, aquest és el model 
públic català que sense cap mena de dubte configura 
un dels seus actius diferencials més importants.

La televisió i la ràdio catalana han estat una eina de 
cohesió social i cultural arreu de Catalunya. La Televi-
sió i la Ràdio pública han de ser exemple de pluralitat, 
compromís social. La informació de proximitat ha estat 
clau i aquesta només ha estat possible gràcies a la fei-
na dels corresponsals territorials que durant molts anys 
han estat treballant per la televisió i la ràdio pública ca-
talana amb una total dedicació i disponibilitat, patint en 
moltes ocasions condicions laborals precàries.

La política de contenció de despesa que s’està duent a 
terme per part del Govern sense haver tingut en comp-
te que els pressupostos de la Generalitat encara no han 
estat ni tan sols entregats al Parlament, constata una 
manca de rigor important quan el que està en joc és el 
desballestament de l’entramat territorial de la ràdio i 
televisió públiques catalanes, així com la situació la-
boral de treballadors seus que han demostrat un tre-
ball incansable.

Ara bé, aquesta contenció de la despesa no s’ha produ-
ït de la mateixa manera, doncs mentre durant l’exercici 
2012 el pressupost destinat als mitjans de comunicació 
públics va disminuir un 21 %, el Govern va augmen-
tar, el mateix any, un 57 % el pressupost destinat a la 
mitjans de comunicació privats (de 6 M euros fins a 
9,4 M euros).

L’estalvi que suposarà l’acomiadament dels freelance 
a Terres de l’Ebre, els Pirineus, i la Catalunya Nord 
dins el Pressupost de TV3 és mínim. El mateix passa 
amb Catalunya Ràdio, on els representants dels treba-

lladors calculen que l’estalvi serà només de 125.000 
euros, el 0,35% del pressupost del 2013.

Aquest any la CCMA ja ha aprovat una retallada d’un 
17% en el conjunt de la CCMA de 348 a 295 milions 
amb càrrec a les despeses de personal i que s’afegeix a 
la que acumulava.

Sense cap mena de dubte això afectarà a la qualitat 
del servei per als oients i espectadors. Parlem d’accés 
a la informació pública i de qualitat, que no pot restar 
condicionada i exclosa per raó de territori, sinó que cal 
garantir la igualtat de condicions.

Per tot això és indispensable representar tot el territo-
ri de Catalunya amb una presència permanent sense 
deixar de banda una de les seves missions que és la 
promoció de la cultura i la llengua catalana i el mante-
niment de la diversitat lingüística de la varietat pròpia 
del territori que només pot aportar una visió des del 
territori.

Agència Catalana de Notícies

Aquestes darreres setmanes ens assabentàvem tam-
bé, a través dels mitjans de comunicació, que l’Agèn-
cia Catalana de Notícies (ACN) patirà aquest 2013 un 
d’un 33% de l’aportació del Govern, fins als 2,4 mi-
lions. El que suposarà a la vegada una reducció d’un 
50% de la plantilla de Barcelona segons quantifiquen 
els representants sindicals de l’Agència Catalana de 
Notícies.

Els casos de finalització de contracte tant a TVC i a 
Catalunya Ràdio s’han realitzat sense el diàleg ne-
cessari amb els sindicats per tal de valorar i acordar 
quines mesures calia emprendre. Concretament, en el 
cas de l’Agència Catalana de Notícies es va notificar 
amb un correu electrònic de tres línies als treballadors 
afectats que prescindiran dels seus serveis a partir de 
l’1 de maig.

En tots dos casos cal remarcar que tan sols amb una 
setmana de diferència s’havia celebrat una comissió de 
control de la CCMA, en la qual diferents grups par-
lamentaris van fer preguntes en relació amb el Pla de 
viabilitat, en relació a les mesures que la Corporació 
hauria de prendre en relació amb el personal, estalvi, 
i en la que no es va facilitar cap tipus d’informació re-
lacionada amb un tema d’aquesta transcendència. Les 
comissions de control, on els grups parlamentaris tenen 
representació és el lloc adequat on cal valorar i acordar, 
o si més no, comunicar decisions com aquestes.

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: 
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Primer. Garantir el principi fundacional de TVC i Ca-
talunya Ràdio de model de servei públic arrelat terri-
tori, que a data d’avui queda en entredit.

Segon. Deixar sense efecte les reestructuracions de 
corresponsals territorials de Catalunya Ràdio i Tele-
visió de Catalunya fins que s’aprovi el Pressupost per 
a l’any 2013.

Tercer. Deixar sense efecte els acomiadaments de la 
plantilla de l’Agència Catalana de Notícies.

Quart. Incloure la negociació de les reestructuracions 
corresponents a Catalunya Ràdio, Televisió de Catalu-
nya i l’Agència Catalana de Notícies per debatre en seu 
parlamentària, en el marc del debat dels pressupostos 
de la Generalitat del 2013 i la negociació amb els re-
presentants sindicals.

Cinquè. Garantir que en el cas que s’hagi produït una 
reducció dels pressupostos destinats a mitjans de co-
municació públics, en cap cas es pugui incrementar les 
partides pressupostades destinades mitjans de comu-
nicació privats.

Sisè. Comparèixer de manera extraordinària i d’urgèn-
cia al Parlament de Catalunya per tal d’informar en 
primer lloc als membres de la CCMA de les decisions 
que afectin a la plantilla de treballadors o bé a la co-
bertura territorial de la informació.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlón i Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Calldetenes
Tram. 250-00376/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 11127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Mar-
ta Rovira i Vergés, diputada, Anna Simó i Castelló, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’Institut 
de Calldetenes (Osona), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Calldetenes i el govern de la Genera-
litat van signar un conveni per tal de construir l’insti-

tut de Calldetenes. L’acord consistia en què l’Ajunta-
ment licitava les obres i la Generalitat feia arribar els 
diners a l’Ajuntament per pagar a la constructora Ca-
laf, la responsable de l’obra. Aquest passat 21 de març 
les obres varen ser interrompudes –el mes de maig de 
2012 ja es varen aturar un altre cop– per part de la 
constructora, degut a què l’Ajuntament devia més de la 
meitat de l’obra certificada, ja que la Generalitat no els 
havia fet arribar els diners.

Una setmana després de la interrupció de les obres, 
el 28 de març, la Generalitat de Catalunya fa efectiu 
més del 85% del pagament pendent –concretament, 
1.181.826 euros–, però tot i així, la Constructora ha de-
cidit no reprendre les obres fins que no rebin l’import 
total de l’obra certificada i s’asseguri que no es demo-
rarà el pagament de les noves certificacions. Aquest 
fet comporta greus dificultats als municipis afectats, 
ja que la previsió era que el curs 2013-2014 l’institut 
estigués operatiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a fer efectiu el 15% del pagament pendent de 
les obres de l’institut de Calldetenes que se li deuen a 
la constructora tan aviat com sigui possible, i que tal 
com està previst en el conveni s’emprenguin les mesu-
res necessàries que garanteixin que aquest centre pu-
gui estar operatiu per al curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt; Marta 
Rovira i Vergés, Anna Simó i Castelló, diputades, del 
GP d’ERC
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius a l’Informe de fisca-
lització 23/2012, referent al Departament 
de Cultura, publicitat de les subvencions 
concedides, corresponent al 2010 i el 2011; 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2008; 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009
Tram. 256-00037/09; 256-00038/09; 256-00003/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 10778; 10779; 10786 a 10791; 10805 a 10810 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 11.04.2013

Propostes de resolució presentades pel GP de Conver-
gència i Unió (reg. 10778); pel GP Socialista (reg. 10779); 
pel GP de Ciutadans (reg. 10786 a 10788); pel GP del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 10789 a 10791); pel 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10805 
a 10807); pel GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 10808 a 10810)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de resolució subsegüent al debat 
del procediment relatiu als informes de fiscalització 
presentats per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2012, referent al Depar-
tament de Cultura, publicitat de les subvencions con-
cedides, corresponent al 2010 i el 2011 (tram. 256-
00037/09)

– Informe de fiscalització 24/2012, referent a ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2008 (tram. 256-
00038/09)

– Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF Equi-
paments, SAU, corresponent al 2009 (tram. 256-
00003/10)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 23/2012, referent al Departament de Cultu-
ra, publicitat de les subvencions concedides, correspo-
nent al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09), i insta al 
Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 24/2012, referent al referent a ICF Equi-

paments, SAU, corresponent al 2008 (tram. 256-
00038/09), i insta el Govern a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

3. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 31/2012, referent al sobre ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2009 (tram. 256-00003/10), i insta 
al Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
als informes de fiscalització presentats per la Sindi-
catura de Comptes, 23/2012, referent al Departament 
de Cultura, publicitat de les subvencions concedides, 
corresponent al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09), 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2008 (tram. 256-00038/09), i 31/2012, sobre 
ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2009 (tram. 
256-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització 23/2012, re-
ferent al Departament de Cultura, publicitat de les 
subvencions concedides, corresponent al 2010 i el 
2011 (tram. 256-00037/09), 24/2012, referent a ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2008 (tram. 
256-00038/09), i 31/2012, sobre ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2009 (tram. 256-00003/10).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en els informes esmenats.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució, subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009 (tram. 256-
00003/10).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00003/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 24/2012, referent a ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2008 (tram. 256-
00038/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2008 (tram. 256-00038/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució, subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2012, referent al 
Departament de Cultura, publicitat de les subvencions 
concedides, corresponent al 2010 i el 2011 (tram. 256-
00037/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 23/2012, referent al Departament de Cultura, 
publicitat de les subvencions concedides, corresponent 
al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2008 (tram. 256-00038/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2008 (tram. 256-00038/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent 
al 2009 (tram. 256-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00003/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente propuesta de resolución, subsi-
guiente al debate del procedimento relativo al Infor-
me de fiscalització 23/2012, referent al Departament 
de Cultura, publicitat de les subvencions concedides, 
corresponent al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09).
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Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de 
fiscalització 23/2012, referent al Departament de 
Cultura, publicitat de les subvencions concedides, cor-
responent al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09) e ins-
ta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho 
informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobiernos de la 
Generalitat a realizar, antes de finalizar el año 2013, el 
desarrollo reglamentario pendiente del artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, siguiendo el criterio de que las subvencio-
nes concedidas se publiquen en el mes siguiente a cada 
trimestre natural, incluyendo dicho publicación todas 
las subvenciones concedidas en dicho trimestre.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2012, referent al Departament de Cultura, publi-
citat de les subvencions concedides, corresponent al 
2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya

1. Aprova l’Informe de fiscalització 23/2012, referent 
al Departament de Cultura, publicitat de les subvenci-
ons concedides, corresponent al 2010 i el 2011 (tram. 
256-00037/09)

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe i especialment a desenvolupar reglamentària-
ment l’article 18 de la Llei general de subvencions per 
fer efectiu el compliment del principi de transparència, 
establint un termini relativament curt entre la conces-
sió de la subvenció i la seva publicació.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2008 (tram. 256-00038/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2008 (tram. 256-00038/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent 
al 2009 (tram. 256-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00003/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 23/2012, referent al Departament de Cultura, pu-
blicitat de les subvencions concedides, corresponent al 
2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 23/2012, referent al Departament de Cultura, 
publicitat de les subvencions concedides, corresponent 
al 2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09) i insta el Go-
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vern a publicar trimestralment els ajuts i les subvenci-
ons i a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis David Companyon Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, corres-
ponent al 2008 (tram. 256-00038/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2008 (tram. 256-00038/09) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; David Companyon 
Costa, Marta Ribas Frias, diputats, del GP d’ICV-
EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2009 (tram. 256-00003/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00003/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; David Companyon Cos-
ta, Marta Ribas Frias, diputats, del GP d’ICV-EUiA

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 orgànica 7/1980, de lli-
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 9778; 10721; 11119 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
9778)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religi-
osa (tram. 270-00003/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10721)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament 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 modificació de la Llei orgànica 
7/1980, de llibertat religiosa (tram. 270-00003/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 11119)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenten 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 orgànica 7/1980, de llibertat religiosa 
(tram. 270-00003/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la reforma del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00026/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11997 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’abril de 
2013.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat per a reformar el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Interpel·lació al Govern sobre la creació 
d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 300-00027/10

Presentació
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12246 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 
d’abril de 2013.

– Sobre la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació 
com a prioritat essencial del Govern de Catalunya

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la situació i les 
perspectives del sector primari
Tram. 300-00028/10

Presentació
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12251 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat 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 24 i 25 d’abril de 2013.
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– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la situació i perspectives de futur del sec-
tor primari català?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 300-00029/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12268 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

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 24 i 25 
d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació 
de serveis?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00030/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12269 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

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 24 i 25 
d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les polítiques d’habitatge?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les participaci-
ons preferents
Tram. 300-00031/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12277 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
24 i 25 d’abril de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
participacions preferents?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la política co-
mercial
Tram. 300-00032/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12280 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.04.2013

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 24 i 25 d’abril de 2013.

– Quin són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat sobre la política comercial?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

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

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Acord del 16 d’abril de 2013, de modificació 
de l’Acord de l’1 de març de 2011, de crea-
ció del Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament de Catalunya

Tram. 395-00010/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament en la sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2013, ha acordat la modificació de l’Acord 
d’1 de març de 2011, de creació del Tribunal de Re-
cursos Contractuals del Parlament de Catalunya en els 
mateixos termes que els proposats pels Serveis Jurí-
dics de la Cambra a fi i efecte d’actualitzar-ne el seu 
contingut de conformitat amb les previsions del Reial 
decret legislatiu 3/2011 del 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sec-
tor Públic i d’aclarir-ne les seves disposicions relati-
ves a les competències, composició i nomenament dels 
membres del Tribunal.

Acord de modificació de l’Acord,  
de l’1 de març de 2011, de creació del Tribunal 
de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya

L’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2011, 
del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic ha comportat la 
integració en un sol text normatiu de totes les disposi-
cions en matèria de contractació pública degudament 
regularitzades i harmonitzades, de manera que les re-
missions a la normativa en matèria de contractes del 
sector públic de l’Acord, de l’1 de març de 2011, de 
creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Par-
lament de Catalunya han esdevingut obsoletes.

Aquesta circumstància, juntament amb la necessitat 
d’aclarir la redacció de l’article 1 amb relació a l’àmbit 
de les competències del Tribunal i la durada del man-
dat dels membres que el componen a què fa referèn-
cia l’article 3, planteja la necessitat de modificar el dit 
Acord i actualitzar-ne les remissions normatives.

En conseqüència, la Mesa del Parlament acorda apro-
var la modificació de l’Acord, de l’1 de març de 2011, 
de creació del Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Exposició de motius 

L’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 34/2010, del 
5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, del 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, del 
30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els ser-
veis postals, i 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adap-
tació a la normativa comunitària de les dues primeres, 
produïda el 5 de setembre de 2010, va modificar subs-
tancialment el règim jurídic de la contractació pública 
per a adaptar-lo a la Directiva 89/665/CEE, anomena-
da Directiva de recursos, i a les seves modificacions 
posteriors.

Aquesta modificació, a més d’afectar aspectes gene-
rals del procediment licitatori, va comportar –sobre-
tot per a les contractacions protegides pels llindars de 
la Unió Europea, o harmonitzades, i per a determi-
nats contractes de servei– dues novetats importants: 
d’una banda, la creació d’un nou sistema d’impugna-
cions en matèria contractual amb la incorporació del 
recurs especial i de la qüestió de nul·litat, i d’una altra, 
l’obligatorietat d’atribuir el coneixement i la resolució 
d’aquestes impugnacions a un òrgan especialitzat i in-
dependent amb relació a l’òrgan adjudicador del con-
tracte.

Posteriorment, l’aprovació del Reial decret legislatiu 
3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 
va harmonitzar i regularitzar les disposicions en ma-
tèria de contractació contingudes en les diferents nor-
mes amb rang de llei, i va afectar també les relatives a 
la creació d’aquest nou òrgan i les seves competències.

En aquest sentit, mentre l’article 41.1 del TRLCSP 
crea en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat 
el Tribunal Administratiu Central de Recursos Con-
tractuals i n’estableix la naturalesa, la composició i el 
funcionament, l’article 41.3 fa possible que tant les ad-
ministracions autonòmiques com les assemblees legis-
latives autonòmiques creïn per mitjà de llurs normes 
respectives un òrgan independent competent per a re-
soldre els recursos especials.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la dis-
posició addicional quarta de la Llei 7/2011, del 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres va crear l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
com a òrgan administratiu especialitzat que actua amb 
plena independència funcional en l’exercici de les se-
ves competències. Aquest òrgan, adscrit al Departa-
ment de la Presidència, és competent per a pronunci-
ar-se sobre les qüestions i els recursos en matèria de 
contractació pública promoguts per l’Administració de 
la Generalitat i per les entitats i els organismes que en 
depenen, sempre que tinguin la consideració de poders 
adjudicadors.
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En aquest context i en la condició que té el Parlament 
de Catalunya de poder adjudicador, atès el que esta-
bleix l’article 3.2.f del TRLCSP, es va crear en virtut 
del principi d’autonomia parlamentària, concretament 
en l’àmbit organitzatiu i administratiu, un òrgan es-
pecialitzat i independent per al coneixement i la re-
solució de les reclamacions contractuals derivats dels 
procediments licitatoris convocats per la mateixa ins-
titució, tot respectant els requeriments bàsics de l’arti-
cle 41.3 del TRLCSP i deixant marge perquè l’òrgan 
mateix estableixi les especialitats que consideri con-
venient de fer.

Consegüentment, el Tribunal de Recursos Contrac-
tuals del Parlament de Catalunya és l’òrgan col·legiat 
que, amb el caràcter d’independent, té atribuïts el co-
neixement i la resolució dels recursos especials en ma-
tèria de contractació a què fa referència l’article 40 del 
TRLCSP i de les qüestions de nul·litat contractual es-
tablertes en els supòsits especials de l’article 37 del 
TRLCSP, i també l’adopció de les decisions amb rela-
ció a les mesures cautelars o provisionals que puguin 
sol·licitar les persones legitimades en el marc d’aques-
tes reclamacions contractuals.

Pel que fa a la composició del Tribunal, aquest acord 
estableix que és format per tres membres i, amb la 
voluntat de fer compatible la naturalesa parlamentà-
ria de l’òrgan (es nomena un diputat o diputada) amb 
el compliment dels principis establerts pel TRLCSP 
(qualificació, independència i inamovibilitat), s’esta-
bleix un tribunal de perfil predominantment tècnic, 
atesa la naturalesa de les funcions que té encomana-
des. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de respectar el 
requisit de la qualificació jurídica legalment establert, 
en formen part un lletrat o lletrada i un interventor o 
interventora. Els membres del Tribunal són nomenats 
per la Mesa del Parlament i la durada del mandat és 
d’una legislatura.

Article 1. Creació i naturalesa

1. Es crea el Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament de Catalunya com a òrgan col·legiat especi-
alitzat en matèria de revisió de procediments de con-
tractació pública promoguts pel Parlament de Catalu-
nya en què algun dels seus òrgans o serveis tingui la 
consideració d’òrgan de contractació.

2. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya actua amb plena independència funcio-
nal en l’exercici de les seves funcions.

Article 2. Competències

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya és l’òrgan competent per a: 

a) El coneixement i la resolució dels recursos especials 
en matèria de contractació a què fa referència l’article 
40.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de con-

tractes del sector públic (TRLCSP) quan es refereixin 
a algun dels contractes de l’article 40.1.

b) El coneixement i la resolució de les qüestions de nul-
litat contractual establertes en els supòsits especials de 
l’article 39 del TRLCSP.

c) L’adopció de les decisions amb relació a les mesures 
cautelars o provisionals que puguin sol·licitar les per-
sones legitimades a què fa referència l’article 42 del 
TRLCSP en el marc del procediment establert per les 
lletres a i b.

Article 3. Composició i nomenament dels 
membres del Tribunal

1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya és constituït pels membres següents, tots 
ells amb veu i vot: 

a) El president o presidenta, que és un diputat o dipu-
tada del Parlament de Catalunya.

b) Dos vocals, que són l’interventor o interventora i un 
lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya, que alho-
ra compleixen, alternativament, les funcions de secre-
tari o secretària.

2. La Mesa del Parlament, a l’inici de cada legisla-
tura, designa els membres del Tribunal de Recursos 
Contractuals del Parlament de Catalunya, i també els 
membres substituts que han d’actuar en cas d’absència, 
vacant o malaltia, o per qualsevol causa justificada o 
establerta legalment.

3. La durada del mandat dels membres i dels substituts 
del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya comprèn tota la legislatura, inclòs el pe-
ríode entre legislatures fins que es constitueix el Par-
lament de la nova legislatura, moment a partir del qual 
es designen els nous membres.

Article 4. Normes de procediment 

1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya sotmet la seva actuació, amb les especi-
alitats que consideri pertinent de fer, a les disposicions 
sobre procediment que estableix amb caràcter bàsic el 
TRLCSP i a les seves normes de desplegament, i tam-
bé, si escau, a la legislació en matèria de contractació 
pública aplicable a la Generalitat de Catalunya.

2. La presentació de l’anunci previ a la interposició del 
recurs especial i les reclamacions en matèria de con-
tractació a què fan referència les lletres a i b de l’article 2 
s’han de fer al Registre General del Parlament, que 
immediatament en dóna trasllat al Tribunal de Recur-
sos Contractuals del Parlament de Catalunya.

3. Les resolucions del Tribunal de Recursos Contrac-
tuals del Parlament de Catalunya han d’ésser motiva-
des i fonamentades en dret i exhaureixen la via ad-
ministrativa, de manera que contra elles només es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant 
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la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 10.1.k de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Disposicions finals

Primera. Publicació

Aquest acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Segona. Entrada en vigor

Aquest acord entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de Ro-
ger Costa i Solé a la condició de vocal de la 
Comissió Executiva de la Junta de Museus 
de Catalunya

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 4 d’abril de 2013, Roger 
Costa i Solé ha renunciat a la condició de vocal de la 
Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalu-
nya, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en 
la sessió plenària tinguda el 28 d’abril de 2010, d’acord 
amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, 
de museus.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de les renúncies a la seva condició 
de diputats al Parlament de Catalunya, dels senyors 
Felip Puig i Godes (reg. 11129), Germà Gordó i Auba-
rell (reg. 11130) i Ramon Espadaler i Parcerisas (reg. 
11131), del GP de Convergència i Unió, amb efectes 
des del dia 16 d’abril de 2013.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

N. de la R.: Els escrits presentats es reprodueixen en 
la secció 4.67.

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Elecció del secretari

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el 15 d’abril de 2013, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, ha elegit 
secretari el diputat Joan Maria Sardà i Padrell en subs-
titució de la diputada Violant Cervera i Gòdia.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013

El secretari El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Roger Torrent i Ramió
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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

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 10537 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats Josep Vendrell Gardeñes i Joan Mena Arca han 
estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Rectificació del text presentat (BOPC 59, 106)
Reg. 10930 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis d’adscripcions de diputats a la comissió parlamen-
tària: 

Comissió:

Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors

Alta:

Alícia Romero Llano

Juli Fernández i Iruela 

Baixa:

Jaume Collboni i Cuadrado

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 408-00009/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb el que disposen els articles 57.2 i 
40.1 del Reglament, ha acordat que la comissió esti-
gui formada per un membre de cada grup parlamen-
tari amb el benentès que el GP d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya designarà, a més, el president. La 
comissió ha d’adoptar les decisions pel sistema de vot 
ponderat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

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

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 408-00011/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb el que disposen els articles 57.2 i 
40.1 del Reglament, ha acordat que la comissió estigui 
formada per dos membres de cada grup parlamentari 
amb el benentès que el GP Socialista designarà, a més,



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

4.48. INFORMACIó 76

el president. La comissió ha d’adoptar les decisions pel 
sistema de vot ponderat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

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

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 408-00013/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb el que disposen els articles 57.2 i 
40.1 del Reglament, ha acordat que la comissió estigui 
formada per dos membres de cada grup parlamentari. 
La comissió ha d’adoptar les decisions pel sistema de 
vot ponderat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

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

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10

Designació de membres
Reg. 10780; 10974 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

Reg. 10780

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que el repre-
sentant del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup 
de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva és 
la diputada Núria Segú Ferré.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 10974

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 62 del Reglament del Parlament, 
comunica que la representant del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya a l’Intergrup de Pobla-
ció, Desenvolupament i Salut Reproductiva és la dipu-
tada Eva García i Rodríguez.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013.

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de les llistes d’espera hospitalà-
ries
Tram. 354-00058/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7336).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 11.04.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’accés a l’assistència sanitària
Tram. 354-00063/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 9709).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 11.04.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges per a presentar el balanç dels tres 
primers anys de mandat
Tram. 358-00002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 3, tin-
guda el 15.04.2013, DSPC-C 73.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre l’impacte de la re-
forma laboral i les retallades en la desigual-
tat entre homes i dones
Tram. 356-00083/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Surt davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre l’impacte de la reforma laboral i 
les retallades en la desigualtat entre homes 
i dones
Tram. 356-00084/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Empre-
nedores davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’impacte de 
la reforma laboral i les retallades en la desi-
gualtat entre homes i dones
Tram. 356-00085/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre l’impacte de la re-
forma laboral i les retallades en la desigual-
tat entre homes i dones
Tram. 356-00086/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre l’impacte de la reforma laboral 
i les retallades en la desigualtat entre homes i 
dones
Tram. 356-00087/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.
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Sol·licitud de compareixença de Marta Ero-
la, directora de Coordinació Rural de Ca-
talunya, davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui les seves propostes per a la 
igualtat i la millora de la vida del infants de 
l’àmbit rural
Tram. 356-00090/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Georgina Rieradevall i Tarrés, del 
Grup Mixt (reg. 4351).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la proposta del Pla per al dret a 
l’habitatge 2013-2016
Tram. 356-00094/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’entitat Estafa Banc, de Mata-
ró (Maresme), davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
la situació i les alternatives de les persones 
afectades per les participacions preferents 
de Caixa Laietana
Tram. 356-00096/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 17.04.2013, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per les 
Preferents, de Mataró (Maresme), davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui la situació i les alterna-
tives de les persones afectades per les par-
ticipacions preferents de Caixa Laietana
Tram. 356-00097/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 17.04.2013, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Bo-
ter de Palau, expresident de Caixa Laietana, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la situació 
i les alternatives de les persones afectades 
per les participacions preferents d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00098/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 17.04.2013, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
exdirector general de Caixa Laietana, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la situació i les al-
ternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents d’aquesta entitat
Tram. 356-00099/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 17.04.2013, 
DSPC-C 76.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla i 
Garcia, president del Consell d’Administració 
de l’Agència d’Informació, Avaluació i Quali-
tat en Salut, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre l’evolució dels programes i 
indicadors de la Central de Resultats
Tram. 356-00112/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 7108).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00113/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Puñet 
Plensa, de la plataforma Salvem la Tossa 
d’Algerri, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la impor-
tància de preservar l’espai natural de la tos-
sa d’Algerri i sobre els processos adminis-
tratius relacionats amb aquesta preservació
Tram. 356-00115/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Fon-
tova Carles, de la plataforma Salvem la Tos-
sa d’Algerri, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la impor-
tància de preservar l’espai natural de la tos-
sa d’Algerri i sobre els processos adminis-
tratius relacionats amb aquesta preservació
Tram. 356-00116/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Plensa, alcalde d’Algerri (Noguera), davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què informi sobre la importància de preser-
var l’espai natural de la tossa d’Algerri i so-
bre els processos administratius relacionats 
amb aquesta preservació
Tram. 356-00117/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Territori i Mobilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
les polítiques de mobilitat segures i soste-
nibles
Tram. 356-00121/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.
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Sol·licitud de compareixença del portaveu 
de l’Observatori contra l’Homofòbia davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què presenti l’informe corresponent al perío-
de 2011-2012
Tram. 356-00127/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, 
Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació d’aquest col-
lectiu
Tram. 356-00128/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble de l’Observatori de la Igualtat del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi de les eines sobre gènere i comuni-
cació elaborades pel Consell
Tram. 356-00129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria de la Dona i Cohesió Social de Comissi-
ons Obreres de Catalunya davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00131/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00132/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària 
de la Dona i per la Igualtat de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00133/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
de la Dona de la Confederació General del 
Treball davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces-
sitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 356-00134/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació de les do-
nes al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 356-00135/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de la Fundació Surt davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00136/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Empre-
nedores davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces-
sitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 356-00137/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Dones Directives i 
Professionals de l’Acció Social davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00138/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Cor-
net, president executiu de la Fundació Tic-
Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les estratègies d’aquesta fun-
dació i les propostes del Mobile World Con-
gress i TIC Health
Tram. 356-00146/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 9785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Residus de Catalunya davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la prova pilot del sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos de Ca-
daqués (Alt Empordà)
Tram. 356-00154/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el pla de sanejament financer de 
l’Agència
Tram. 356-00155/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula per la Infància i l’Ado-
lescència a Catalunya davant la Comissió 
de la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00159/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les aportacions d’aquesta en-
titat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00160/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children davant la Co-
missió de la Infància perquè exposi les apor-
tacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00161/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya davant la Co-
missió de la Infància perquè exposi les 
aportacions d’aquesta entitat al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00162/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposi les aportacions d’aquesta 
entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00163/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau davant la Comis-
sió de la Infància perquè exposi les apor-
tacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00164/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Casal dels Infants del Raval davant 
la Comissió de la Infància perquè exposi les 
aportacions d’aquesta entitat al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00165/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions Gi-
tanes de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00166/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’UNICEF davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta organització al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00167/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
10718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.04.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre el programa de preven-
ció i extinció d’incendis per a l’estiu del 2013
Tram. 355-00030/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Interior, Conseller del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral (reg. 10760).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural so-
bre la reforma de la política comuna de pesca
Tram. 355-00031/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10763).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural so-
bre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 355-00032/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10764).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la candidatura de la cuina catalana a 
patrimoni de la humanitat
Tram. 355-00033/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10765).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla de recerca, transferència i in-
novació
Tram. 355-00034/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10766).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Programa de foment de la produc-
ció agroalimentària ecològica per al període 
2012-2014
Tram. 355-00035/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10767).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el pla de fertilització i dejeccions ra-
maderes
Tram. 355-00036/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10768).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla general de política forestal
Tram. 355-00037/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10769).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural so-
bre el compliment de la Resolució 662/VIII del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 355-00038/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 10770).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.04.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre el Pla estratègic de polítiques de do-
nes 2012-2015
Tram. 357-00009/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 17.04.2013, 
DSPC-C 77.

Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent del Consell Assessor per a la Reacti-
vació Econòmica, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Go-
vern en matèria econòmica
Tram. 357-00040/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
17.04.2013, DSPC-C 76.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2011
Tram. 359-00003/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
17.04.2013, DSPC-C 76.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges per a 
presentar el balanç dels tres primers anys 
de mandat
Tram. 359-00005/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 3, tin-
guda el 15.04.2013, DSPC-C 73.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

 Sessió plenària núm. 9

Convocada per al dia 24 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

24 d’abril de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 24 d’abril, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00010/10. i 234-00011/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(Dictamen: BOPC 59, 104).

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. 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. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de les esmenes a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 36, 95).

5. Projecte de llei d’accessibilitat. Tram. 200-00002/10. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text pre-
sentat: BOPC 36, 13). (Aquest punt es debatrà el 24 
d’abril, a les 16.00 h).

6. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2012. Tram. 360-00003/10. Síndic de Greu-
ges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 32, 3). 
(Aquest punt es debatrà el 25 d’abril, a les 12.00 h).

7. Interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Tram. 300-00026/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’ocupació 
i la lluita contra l’atur. Tram. 300-00027/10. Marc Vi-
dal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habi-
tatge. Tram. 300-00030/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les participacions 
preferents. Tram. 300-00031/10. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la política comercial. 
Tram. 300-00032/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació del món 
local i la seva capacitat de prestació de serveis. Tram. 
300-00029/10. Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació i les pers-
pectives del sector primari. Tram. 300-00028/10. Dio-
nís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de 
la pobresa. Tram. 302-00020/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea relativa als desnonaments per exe-
cució hipotecària. Tram. 302-00021/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els processos de concertació amb els agents eco-
nòmics, socials i polítics amb relació a la situació de 
Catalunya i les possibles sortides de la crisi. Tram. 
302-00022/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de foment de l’emprenedoria i de suport 
a la petita i mitjana empresa. Tram. 302-00023/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cost de l’accés a les targetes sanitàries i la sos-
tenibilitat del sistema sanitari. Tram. 302-00024/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00025/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat 
Reg. 11129

Comunicació

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del 
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntària-
ment presenta la seva renúncia a la condició de dipu-
tat, tot expressant l’honor que ha representat ser mem-
bre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Diputat del G.P. de CiU

Renúncia de la condició de diputat 
Reg. 11130

Comunicació

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 
a) del Reglament del Parlament de Catalunya, volun-
tàriament presenta la seva renúncia a la condició de 
diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser 
membre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Diputat del G.P. de CiU

Renúncia de la condició de diputat 
Reg. 11131

Comunicació

A la Mesa del Parlament

A finals del passat mes de desembre vaig assumir la 
responsabilitat al capdavant del Departament d’Interi-
or del Govern de la Generalitat. D’aleshores ençà, he 
sospesat serenament els pros i els contres de compati-
bilitzar aquesta nova tasca amb la de Diputat al Par-
lament, arribant a la conclusió que el Departament 
al que serveixo, requereix una dedicació plena. Per 

aquesta raó i d’acord amb el que estableix l’article 17 
a) del Reglament del Parlament de Catalunya, presento 
de manera voluntària la meva renúncia a la condició 
de diputat, no sense deixar constància de l’honor que 
ha representat per mi el poder haver estat diputat del 
nostre Parlament a les darreres legislatures.

Atentament,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Diputat del G.P. de CiU

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Constitució

Constitució del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

El dia 15 d’abril de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït el Con-
sell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT).

El CAPCIT és integrat pels membres següents: 

Presidenta del Parlament: 

Núria de Gispert i Català

Membres de la Mesa del Parlament: 

Anna Simó i Castelló

Miquel Iceta i Llorens

Diputats designats pels grups parlamentaris: 

Mireia Canals i Botines, Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió

Marta Vilalta i Torres, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 

Marina Geli i Fàbrega, Grup Parlamentari Socialista

Pedro Chumillas Zurilla, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Marta Ribas Frias, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
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Inés Arrimadas García, Grup Parlamentari de Ciutadans

David Fernández i Ramos, Grup Mixt

Membres proposats per l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques: 

Ferran Sancho i Pifarré, rector de la Universitat Autò-
noma de Barcelona

Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de 
Lleida

Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili

Membres proposats per l’Institut d’Estudis Catalans: 

Ricard Guerrero i Moreno, secretari científic de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans 

Joandomènec Ros i Aragonès, vicepresident primer de 
l’Institut d’Estudis Catalans

David Serrat i Congost, president de la Secció de Cièn-
cia i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans

Membres proposats per la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació: 

Enric Claverol i Tinturé, director general de la Funda-
ció Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Laura Rubio Ortega, directora de Comunicació i de 
Divulgació de la Fundació Catalana per a la Recerca 
i la Innovació 

Membre proposat pel Consell Català de la Comunica-
ció Científica: 

Tomàs Molina Bosch, president del Consell Català de 
la Comunicació Científica

Secretari: 

Ferran Domínguez Garcia

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013

El secretari La presidenta
Ferran Domínguez Garcia Núria de Gispert i Català

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre

Tram. 202-00022/10

Obertura de la tramitació

Reg. 9441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i con-
cordants del Reglament, s’acorda d’admetre a tràmit la 
iniciativa; així mateix, de conformitat amb l’article 6.5 
s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i a 
la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Po-
pular, representada pel senyor Andrés Rue da Sánchez, 
perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mínim de 
50.000 signatures degudament autenticades, de con-
formitat amb el que disposa la damunt dita llei.

Proposició de llei de modificació del text refós 
de llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24  
de desembre.

Exposició de motius

D’acord amb la Exposició de Motius de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, «l’atenció a les persones en situació de 
dependència i la promoció de la seva autonomia per-
sonal constitueix un dels principals reptes de la políti-
ca social dels països desenvolupats. El repte no és un 
altre que vetllar per les necessitats de les persones que, 
pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabili-
tat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats 
essencials de la vida diària, assolir més autonomia 
personal i poder exercir plenament els seus drets de 
ciutadania.»

Segons l’enquesta del Centro de Investigaciones Soci-
ológicas, Estudio nº 2.953, de juliol de 2012 «Opinión 
Pública y Política Fiscal», el 61 % dels ciutadans cre-
uen que les administracions públiques dediquen molts 
pocs recursos a l’ajuda a les persones dependents, es-
sent la xifra més alta de entre els quinze sectors d’acti-
vitat de l’administració pública consultats.

No es pretén, amb aquesta concreta iniciativa legisla-
tiva un increment d’aquestes ajudes, amb el correlatiu 



22 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

4.89. INFORMACIó 90

increment de la despesa pública de la Generalitat de 
Catalunya. Si no el seu pagament puntual i prioritari.

Tot i essent la seva finalitat atendre necessitats essen-
cials de la vida diària i els recursos destinats tant insu-
ficients, cal garantir almenys que arribin puntualment 
als beneficiaris i a les entitats proveïdores i, correlati-
vament establir la obligació de la Generalitat de Cata-
lunya de procedir al seu pagament puntualment i amb 
caràcter prioritari.

Aquesta proposició de llei no te per objecte totes les 
prestacions de dependència, si no les de Gran Depen-
dència, i encara que sembla adient que els grans de-
pendents siguin atesos residencialment, la preferèn-
cia i puntualitat de pagament que preveu s’estén tant 
a l’atenció domiciliària per cuidadors no professionals 
com a la residencial.

És per això que cal introduir al un apartat 2 nou a l’ar-
ticle 24 Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre.

Article 24

1. Les sentències i les demés resolucions judicials que 
estableixin obligacions a càrrec de la Generalitat o de 
les entitats autònomes de caràcter administratiu de 
Catalunya es compliran puntualment. Si manqués en 
el pressupost el crèdit corresponent, se sol·licitarà del 
Parlament un suplement de crèdit o un crèdit extraor-
dinari, dintre dels tres mesos següents a la notificació 
de la resolució.

2. El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació a 
les obligacions econòmiques a favor dels beneficiaris o 
de les entitats proveïdores, necessàries per atendre les 
prestacions de Gran Dependència derivades de l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. El compliment 
d’aquestes obligacions gaudirà, a més, de prioritat en 
relació a cap altra excepte en els casos previstos legal-
ment.»
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