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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 113/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Adopció p. 11

Resolució 114/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el reconeixement de la feina de la comunitat educativa 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès, i sobre la con-
tinuïtat d’aquesta escola
Tram. 250-00181/10, 250-00199/10 i 250-00219/10
Adopció p. 11

Resolució 115/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
Tram. 250-00078/10
Adopció p. 12

Resolució 116/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un institut escola al barri de Gavà Mar, 
de Gavà
Tram. 250-00175/10
Adopció p. 12

Resolució 117/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la conversió de l’Escola Gavà Mar, de Gavà, en un institut 
escola
Tram. 250-00215/10
Adopció p. 13

Resolució 118/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Adopció p. 13

Resolució 119/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Adopció p. 13

Resolució 120/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2012, referent  
a la societat Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, corres-
ponent al 2009 i el 2010
Tram. 256-00039/09
Adopció p. 14

Resolució 121/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2012, sobre el De-
partament de la Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent al 2010
Tram. 256-00001/10
Adopció p. 14

Resolució 122/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals i sobre el reciclatge de 
mòbils
Tram. 250-00168/10
Adopció p. 15

Resolució 123/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els deutes de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i sobre la política de cooperació al 
desenvolupament
Tram. 250-00169/10
Adopció p. 15

Resolució 126/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2012, referent a 
GISA, corresponent al 2008 i el 2009
Tram. 256-00040/09
Adopció p. 16

Resolució 127/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2012, referent a 
GISA, corresponent al 2007
Tram. 256-00041/09
Adopció p. 16

Resolució 128/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2012, sobre el 
Consell de Treball, Econòmic i Social, corresponent al 2011
Tram. 256-00042/09
Adopció p. 16

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 modificada de reglament del Parlament Europeu 
i del Consell pel qual s’estableixen disposicions comunes 
relatives al Fons de desenvolupament regional, Fons social 
europeu, Fons de cohesió, Fons agrícola de desenvolupa-
ment rural i Fons marítim i de pesca, inclosos en el Marc Es-
tratègic Comú, i pel qual s’estableixen disposicions generals 
relatives al Fons de desenvolupament regional, Fons social 
europeu i Fons de cohesió i es deroga el Reglament (CE) 
1083/2066 del Consell
Tram. 295-00043/10
Coneixement de la proposta p. 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre mesures per a facilitar l’exercici dels drets concedits 
als treballadors en el marc de la lliure circulació dels treba-
lladors
Tram. 295-00045/10
Coneixement de la proposta p. 17
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’Agència de la Unió Europea per a la Coopera-
ció i la Formació en Funcions Coercitives (Europol) i pel qual 
es deroguen les decisions 2009/371/JAI i 2005/681/JAI
Tram. 295-00046/10
Coneixement de la proposta p. 17

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del 
servei d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Ven-
drell
Tram. 250-00015/10
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00063/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la vigència dels títols 
de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Rebuig p. 18

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

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
Rectificació del text presentat (BOPC 59, p. 28) p. 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10
Esmenes a la totalitat p. 19

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

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel de-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10
Esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10
Esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10
Esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00028/10
Esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00030/10
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de garantia del caràcter acon-
fessional dels actes institucionals de la Generalitat de Ca-
talunya
Tram. 202-00034/10
Rectificació del text presentat (BOPC 73, p. 25) p. 25
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Presentació p. 25

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00009/09
Propostes de candidats p. 36

Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00012/09
Propostes de candidats p. 36
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Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00013/09
Propostes de candidats p. 36

Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00014/09
Propostes de candidats p. 37

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la política agrària co-
muna
Tram. 250-00285/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les me-
sures pactades amb la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00319/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00320/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies educatives d’educació secundària de l’Institut Joan 
Oró i la construcció d’un centre educatiu públic d’infantil, 
primària i secundària a Martorell
Tram. 250-00332/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat del Con-
sorci del Teatre Fortuny de Reus
Tram. 250-00334/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00342/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el mapa de centres 
d’ensenyament públics en què s’atenen alumnes amb dis-
capacitat
Tram. 250-00347/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 43
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00348/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Cal Gravat, de Manresa
Tram. 250-00358/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00359/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’Escola Roser Capde-
vila, de Terrassa
Tram. 250-00360/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla de 
millorament del transport de viatgers per carretera entre les 
ciutats de l’eix Diagonal
Tram. 250-00393/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la senyalització com-
plementària de la connexió de l’eix Diagonal amb els acces-
sos als ports i els aeroports
Tram. 250-00394/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la duplicitat impositiva 
i el conflicte de competències a les comarques de Lleida pel 
pagament del cànon de control d’abocaments i del cànon 
de l’aigua
Tram. 250-00395/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aprovació del Pla es-
pecial de protecció del medi natural i del paisatge de l’alta 
Garrotxa
Tram. 250-00396/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la projecció d’una ro-
tonda a la intersecció de Riells i Viabrea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les pensions del siste-
ma de la seguretat social els beneficiaris de les quals són els 
infants i els adolescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les 
obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sa-
badell Parc Central
Tram. 250-00399/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció de la llar d’infants de l’illa d’equipaments UA3 
del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució de reafirmació del Cos de 
Mossos d’Esquadra com a policia integral i de reprovació 
de les declaracions del Ministre de l’Interior que ho qües-
tionaven
Tram. 250-00403/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la no renovació d’una 
professora de la Càtedra Príncep d’Astúries de la Universitat 
de Georgetown, de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre els centres d’acollida 
turística
Tram. 250-00406/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge als usuaris habituals de l’auto-
pista Pau Casals residents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la recepció del senyal 
de la televisió digital terrestre a tots els municipis del Mont-
sià, el Baix Ebre i la Terra Alta
Tram. 250-00408/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a fer arribar la televisió 
digital terrestre al Godall
Tram. 250-00409/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
tancament de dues línies de P3 a les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de con-
tingència de la Generalitat per a resoldre la situació d’emer-
gència de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la restitució de la ur-
banització de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, i dels espais 
de les estacions afectades per les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00413/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el tancament de la pre-
só de Guantánamo
Tram. 250-00414/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas 
pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la jornada de dedica-
ció especial del personal de l’Administració de la Generalitat 
i sobre les retribucions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament d’un 
pont de la carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hortons 
i Gelida
Tram. 250-00417/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a les agrupacions de defensa vegetal
Tram. 250-00418/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la utilització d’espais 
esportius d’entitats públiques o de finançament públic pels 
infants i adolescents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el servei de guies in-
tèrprets d’emergències de cap de setmana per a persones 
sordcegues
Tram. 250-00421/10
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’aprenentatge de primers auxilis al currículum escolar
Tram. 250-00422/10
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la generalització del 
programa de consultoria i suport a la xarxa de salut mental 
comunitària a l’atenció primària
Tram. 250-00423/10
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la neteja del Parc Na-
tural dels Ports
Tram. 250-00424/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aco-
miadament de treballadors de l’Agència Catalana de Notí-
cies
Tram. 250-00425/10
Presentació p. 52
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Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre els mòduls de partici-
pació i convivència
Tram. 250-00427/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les taxes municipals 
aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00430/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la promoció de la uni-
tat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el finançament del Me-
morial Democràtic i el manteniment de la memòria històrica
Tram. 250-00433/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns 
del centre penitenciari de la Trinitat Vella i l’enderrocament 
d’aquest centre
Tram. 250-00434/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per als desocupats de més de cinquanta anys
Tram. 250-00435/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la revisió dels proto-
cols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la finalització i la posa-
da en funcionament dels equipaments de la unitat d’actua-
ció 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
declaració com a zona sensible de la conca i el delta del 
Besòs
Tram. 250-00440/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució de rebuig de la Llei d’ús, pro-
tecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques 
pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús o pro-
pietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00442/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la planificació sanitària 
del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00443/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús d’uns 
locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en 
marxa d’un programa sanitari i social al CAP Guineueta
Tram. 250-00444/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un contracte 
programa amb els agents econòmics i socials sobre la inci-
dència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econò-
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10
Presentació p. 69

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió de 
polítiques de lluita contra la desocupació
Tram. 252-00011/10
Presentació p. 70

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a mi-
llorar la situació de la justícia i els centres penitenciaris
Tram. 300-00041/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional
Tram. 300-00042/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls d’un contrac-
te programa que garanteixi l’estat del benestar i la recupera-
ció del nivell dels serveis bàsics fonamentals
Tram. 300-00043/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre la situació de col·lapse 
provocada per la supressió de places de jutges substituts
Tram. 300-00044/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre la transformació de 
l’Administració pública en estructura d’estat
Tram. 300-00045/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pre-
venció i extinció d’incendis
Tram. 300-00046/10
Presentació p. 72
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Interpel·lació al Govern sobre la internacionalització 
dels sectors agroalimentari, pesquer i forestal
Tram. 300-00047/10
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre la política d’immi-
gració
Tram. 300-00048/10
Presentació p. 73

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00015/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 73

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats p. 73

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Elecció del secretari p. 74

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 74

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Substitució de diputats p. 74

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Ratificació del president p. 74

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Renúncia a la secretaria p. 75
Substitució de diputats p. 75

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 75

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
Constitució i ratificació del president p. 75

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a De-
cidir
Tram. 408-00015/10
Acord p. 76

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Designació de membres p. 76

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 10/X, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 390-00010/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 11/X, sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària
Tram. 390-00011/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 12/X, sobre la 
política de foment de l’emprenedoria i de suport a la petita i 
mitjana empresa
Tram. 390-00012/10
Designació de la Comissió competent p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i ex-
conseller d’Interior, sobre els grups salafistes establerts a 
Catalunya
Tram. 354-00051/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació 
i exconseller d’Interior, sobre els incidents esdevinguts a 
Maials (Segrià) al maig del 2012
Tram. 354-00052/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i ex-
conseller d’Interior, sobre el pagament del fons d’ajut social 
destinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00053/10
Retirada de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els criteris i l’estat dels serveis als 
parcs i espais naturals
Tram. 354-00060/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Jo-
vé, president de la Comunitat de Regants del Canal Segar-
ra-Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
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Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui el seu 
capteniment amb relació a la política de preus del Govern
Tram. 356-00026/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
informi sobre la situació del sector de la indústria agroali-
mentària
Tram. 356-00111/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expli-
qui els criteris i l’estat dels serveis als parcs i espais naturals
Tram. 356-00123/10
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Pacte per la indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presentin aquesta iniciativa
Tram. 356-00184/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Direcció y Desenvolupament  
de Persones a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informin sobre la situació de les relacions 
col·lectives de treball i de la direcció de persones a les em-
preses i les administracions públiques
Tram. 356-00185/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre l’establiment d’un centre comercial de fabri-
cants en terrenys de l’Incasòl
Tram. 356-00194/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la fundació Marianao davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les aportacions de l’entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del director del Me-
morial Democràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació actual d’aquesta entitat
Tram. 356-00201/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del director del Me-
morial Democràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació i les actuacions d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00203/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la reper-
cussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00206/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 356-00207/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribu-
ció davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00208/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00209/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00210/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el co-
merç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 356-00211/10
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 356-00212/10
Sol·licitud p. 80

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

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana contra el Càncer davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00019/10
Substanciació p. 80

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars 
davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00023/10
Substanciació p. 81

Compareixença de representants del Fòrum Sa-
lut Mental davant la Comissió de la Infància per a exposar 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 357-00024/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació del Comitè de 
Catalunya d’UNICEF davant la Comissió de la Infància per a 
presentar l’informe Infància a Catalunya 2012-2013
Tram. 357-00026/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de la Coor-
dinadora d’Associacions de Famílies Acollidores davant la 
Comissió de la Infància per a exposar la seva posició amb 
relació al Pacte per a la infància
Tram. 357-00027/10
Substanciació p. 81
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Compareixença del president de l’Institut Català de 
la Fusta davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre les possibilitats de creació d’ocupació del mer-
cat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00032/10
Substanciació p. 81

Compareixença del director general del Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre les possibilitats de cre-
ació d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del 
bosc
Tram. 357-00033/10
Substanciació p. 81

Compareixença del president del Consorci Forestal 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre les possibilitats de creació d’ocupació del 
mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00034/10
Substanciació p. 81

Compareixença del portaveu de l’Observatori con-
tra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a presentar l’informe corresponent al període 2011-
2012
Tram. 357-00058/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres 
de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 357-00062/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 357-00063/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria de la Dona i per la Igualtat de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la situació de les dones al món laboral i so-
bre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 357-00064/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria de la Dona de la Confederació General del Treball davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la  
situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00065/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’Antoni Puñet Plensa, de la plata-
forma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància de 
preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri i sobre els pro-
cessos administratius relacionats amb aquesta preservació
Tram. 357-00071/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Ramon Fontova Carles, de la 
plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància 
de preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri i sobre els 

processos administratius relacionats amb aquesta preser-
vació
Tram. 357-00072/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Miquel Plensa, alcalde d’Algerri 
(Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre la importància de preservar l’espai natural de la 
tossa d’Algerri i sobre els processos administratius relacionats 
amb aquesta preservació
Tram. 357-00073/10
Substanciació p. 83

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00085/10
Substanciació p. 83

Compareixença de representants del comitè pro-
fessional de Televisió de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar de la situació del mitjà en matè-
ria de continguts i de criteris dels professionals
Tram. 357-00087/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre 
les seves propostes amb relació als convenis laborals i al 
contracte programa
Tram. 357-00089/10
Substanciació p. 83

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00090/10
Substanciació p. 83

Compareixença de representants del comitè pro-
fessional de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a informar sobre la situació del mitjà en matèria de 
continguts i de criteris dels professionals
Tram. 357-00091/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre les 
seves propostes amb relació als convenis laborals i al con-
tracte programa
Tram. 357-00092/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Marta Erola, directora de Co-
ordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió de la In-
fància per a explicar les seves propostes per a la igualtat i la 
millora de la vida dels infants de l’àmbit rural
Tram. 357-00123/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació de Justícia 
i Pau davant la Comissió de la Infància per a exposar les 
aportacions d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00129/10
Decaïment p. 84

Compareixença d’una representació del Casal dels 
Infants del Raval davant la Comissió de la Infància per a ex-
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posar les aportacions d’aquesta entitat al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00130/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió 
de la Infància per a exposar les aportacions d’aquesta enti-
tat al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00131/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació d’UNICEF da-
vant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions 
d’aquesta organització al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 357-00132/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació de la fundació 
Marianao davant la Comissió de la Infància per a exposar les 
aportacions de l’entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 357-00137/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84
Substanciació p. 84

Compareixença de Josep Maria Jové, president de 
la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural per a explicar el seu capteniment amb 
relació a la política de preus del Govern
Tram. 357-00138/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a informar sobre 
la situació del sector de la indústria agroalimentària
Tram. 357-00139/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85
Substanciació p. 85

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 11
Convocada per al dia 22 de maig de 2013 p. 85

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la representació de les dones a la televisió
Tram. 337-00009/10
Presentació p. 87

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1808/2013 interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 de de-
sembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 380-00001/10
Coneixement del recurs p. 87

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constituci·
onal

Procediment relatiu a la impugnació de disposici-
ons autonòmiques 1389/2013, interposada pel Govern de 
l’Estat contra la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a de-
cidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10 
Coneixement del recurs p. 87

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions a una funcionària de carrera
Acord p. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 113/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre el manteniment en funcionament 
de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment en 
funcionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar 
(tram. 250-00195/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9993), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 10046) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10061).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar 
l’acord relatiu a l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar 
(Maresme), subscrit amb l’Ajuntament de Pineda de 
Mar i els representants dels partits polítics i els grups 
municipals. El desplegament d’aquest acord s’ha de fer 
en els termes següents:

a) Una vegada conegudes les dades de preinscripció, 
mantenir l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou 
per al curs 2013-2014 i, sempre que hi hagi demanda, 
garantir-ne la permanència com a centre d’educació 
infantil i primària en un equipament amb les condi-
cions òptimes.

b) Valorar el possible procés de fusió –en comptes de 
l’absorció– amb un altre centre d’una manera dialoga-
da i treballant amb les respectives comunitats educati-
ves i l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 114/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre el reconeixement de la feina de 
la comunitat educativa de l’Escola Xarau, 
de Cerdanyola del Vallès, i sobre la conti·
nuïtat d’aquesta escola
Tram. 250-00181/10, 250-00199/10 i 250-00219/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de la no-
va escola Riu Sec i el manteniment de l’Escola Xarau, 
a Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00181/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 9988), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10040) i pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10059); 
el text de la Proposta de resolució sobre la continuï-
tat de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (tram. 
250-00219/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 10064) i pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 9852), i el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la suspensió de la construcció de l’escola del 
barri de La Farigola, a Cerdanyola del Vallès (tram. 
250-00199/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
10011) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 10047).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental), ha dut a terme des de l’inici del funciona-
ment del centre, que acompleix una tasca inclusiva 
molt important per al teixit ciutadà, tasca que, per 
tant, no és només educativa.

b) Garantir que per al curs 2013-2014 l’Escola Xarau 
podrà oferir tots els nivells durant la preinscripció i 
que l’oferta per al 2014-2015 es valorarà en el moment 
d’obrir la preinscripció corresponent –i no abans–, 
amb la voluntat de donar continuïtat al centre.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 115/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la continuïtat de l’Escola Els Ai·
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00078/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda 
(tram. 250-00078/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 4491), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 4530) i pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4558).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer que el Departament d’Ensenyament i els seus 
serveis territorials al Vallès Occidental facin marxa 
enrere en la intenció de tancar l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

b) Fer que la consellera d’Ensenyament i els Serveis 
Territorials tinguin, tan aviat com sigui possible, una 
reunió amb l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda 
i l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola, 
tal com es van comprometre en un acord aprovat per 
unanimitat pel Ple del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 116/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la construcció d’un institut escola 
al barri de Gavà Mar, de Gavà
Tram. 250-00175/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un ins-
titut escola al barri de Gavà Mar (tram. 250-00175/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 9850) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10053).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acceptar la parcel·la cedida per l’Ajuntament de Ga-
và (Baix Llobregat) per a la construcció d’un institut 
escola al barri de Gavà Mar.

b) Fer un conveni amb l’Ajuntament de Gavà, com a 
prova pilot, per a establir un model i un pla de gestió 
mancomunada del nou institut escola.

c) Una vegada formalitzats el conveni i el pla de gestió 
mancomunada amb l’Ajuntament de Gavà, prioritzar 
la redacció del projecte del nou institut escola.

d) Prioritzar la construcció del nou institut escola de 
Gavà tan aviat com les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin, i estudiar la viabilitat i el cost de dotar-lo 
d’infraestructures provisionals perquè pugui començar 
a funcionar sense haver d’esperar que estigui construït.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 117/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la conversió de l’Escola Gavà Mar, de 
Gavà, en un institut escola
Tram. 250-00215/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la implantació del 
model d’institut escola al barri de Gavà Mar (tram. 
250-00215/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10062).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a la conversió de l’Escola Gavà Mar, 
de Gavà (Baix Llobregat), en un institut escola perquè 
és el model desitjat per la mateixa escola i pels pares 
i mares dels alumnes, perquè econòmicament és molt 
més factible que la construcció d’un nou institut i per-
què, tenint en compte el context de crisi econòmica i 
de reducció dels pressupostos públics, és l’opció més 
lògica.

b) Acceptar els terrenys oferts per l’Ajuntament de Ga-
và fa quasi dos anys.

c) Quantificar econòmicament la inversió inicial ne-
cessària per a posar en marxa aquest institut escola te-
nint en compte dues opcions: fer un projecte construc-
tiu o instal·lar mòduls.

d) Quantificar econòmicament la despesa anual neces-
sària per a mantenir en funcionament l’institut escola.

e) Fer que, una vegada quantificades aquestes xifres, el 
Departament d’Ensenyament planifiqui conjuntament 
amb l’Ajuntament de Gavà el moment i la manera de 
convertir l’Escola Gavà Mar en un institut escola.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 118/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre el manteniment de l’Escola Joan 
Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Es-
cola Joan Salamero, de Gavà (tram. 250-00176/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 10058).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
oberta l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobre-
gat), el curs 2013-2014 i després d’aquest curs.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 119/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la reforma de l’Institut Bruguers, 
de Gavà
Tram. 250-00218/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 6, 02.05.2013, DSPC-C 89

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà (tram. 250-00218/10), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 9851) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 10063).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a priorit-
zar la reforma integral de l’Institut Bruguers, de Gavà 
(Baix Llobregat), d’acord amb el projecte presentat, 
tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 120/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit·
zació 25/2012, referent a la societat Agència 
de Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent 
al 2009 i el 2010
Tram. 256-00039/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 4, 09.05.2013, DSPC-C 94

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 7 i 9 de maig, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
25/2012, referent a la societat Agència de Patrocini i 
Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 2010 (tram. 
256-00039/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2012, referent a la societat Agència de 
Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 
2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 25/2012 i a tenir-les 
en compte per a la gestió d’altres societats públiques 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 121/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca·
lització 30/2012, sobre el Departament de la 
Presidència, concepte pressupostari 227, 
Treballs per altres empreses, corresponent 
al 2010
Tram. 256-00001/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 4, 09.05.2013, DSPC-C 94

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 7 i 9 de maig, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
30/2012, sobre el Departament de la Presidència, con-
cepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00001/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 30/2012, sobre el Departament de la Presi-
dència, concepte pressupostari 227, Treballs per altres 
empreses, corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes 
que recull l’Informe de fiscalització 30/2012, tot i que 
constata, respecte a la recomanació núm. 6 sobre la 
reiteració en la contractació d’advocats externs, la difi-
cultat, per les característiques i l’especialització de les 
matèries, de dur a terme una contractació més global.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 122/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la responsabilitat de les empre·
ses de telefonia mòbil en l’explotació dels 
recursos naturals i sobre el reciclatge de 
mòbils
Tram. 250-00168/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 5, 03.05.2013, DSPC-C 90

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió tinguda el 3 de maig de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals de la República De-
mocràtica del Congo (tram. 250-00168/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10001).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Proposar a la Fundació Mobile World Capital Bar-
celona que inclogui en el pla d’activitats un espai de 
reflexió i diàleg sobre la responsabilitat social de les 
empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recur-
sos naturals.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat i la Unió Europea perquè impulsin legislacions 
a fi que no s’utilitzin minerals «obtinguts il·legalment» 
procedents de zones en conflicte.

c) Promoure el reciclatge de mòbils per a disminuir la 
demanda de matèries primeres i, així, la petjada eco-
lògica i social causada per llur producció, començant 
pels mòbils corporatius del Parlament i la Generalitat. 
Aquests telèfons es poden reutilitzar en altres països, o 
bé, si són obsolets, se’n pot reciclar el 90% dels com-
ponents.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Sara Vilà Galan Jordi Solé i Ferrando

Resolució 123/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre els deutes de l’Agència Cata·
lana de Cooperació al Desenvolupament i 
sobre la política de cooperació al desen·
volupament
Tram. 250-00169/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 5, 03.05.2013, DSPC-C 90

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 3 de maig de 2013, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el com-
pliment de la Moció 124/IX, sobre la política pública 
de cooperació (tram. 250-00169/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 10036).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, amb relació als deutes 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, insta el Govern a:

a) Aprovar al més aviat possible un calendari de paga-
ment d’aquests deutes que prioritzi els pagaments en 
funció de criteris objectivables i públics, i informar les 
entitats afectades dels processos de pagament.

b) Permetre que les organitzacions no governamentals 
incorporin en les justificacions econòmiques de les ac-
cions dutes a terme durant els anys 2011 i 2012 les des-
peses bancàries i de gestió ocasionades per la demora 
en el pagament de les subvencions atorgades.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que Catalu-
nya no pot renunciar a una política pròpia de coopera-
ció que permeti el treball dels milers d’homes i dones 
que, d’una manera professional o voluntària, per mitjà 
de tota mena d’organitzacions no governamentals i de 
projectes, treballen i col·laboren en projectes de coope-
ració al desenvolupament, de sensibilització en aques-
ta matèria, de foment de la pau i de defensa dels drets 
humans. L’existència d’una política pública de coope-
ració, amb l’objectiu de la solidaritat, la redistribució 
de la riquesa i la lluita contra les causes de la pobre-
sa, és encara més necessària que mai en un moment 
de crisi econòmica internacional, que afecta especial-
ment els ciutadans dels països empobrits. És de sum-
ma importància mantenir el prestigi que el poble de 
Catalunya ha adquirit per mitjà de la cooperació com a 
expressió dels valors cívics de solidaritat, humanisme 
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i governança democràtica, creant vincles amb altres 
pobles del món.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou-
re en la llei de l’acció i el servei exterior de Catalunya 
un capítol destinat al foment i la planificació de la co-
operació exterior com a eix prioritari en l’acció inter-
nacional.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Sara Vilà Galan Jordi Solé i Ferrando

Resolució 126/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca·
lització 26/2012, referent a GISA, correspo·
nent al 2008 i el 2009
Tram. 256-00040/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 4, 09.05.2013, DSPC-C 94

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 7 i 9 de maig, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 26/2012, referent a GISA, corresponent al 2008 i el 
2009 (tram. 256-00040/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 26/2012, referent a GISA, corresponent al 
2008 i el 2009.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 26/2012.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 127/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit·
zació 27/2012, referent a GISA, corresponent 
al 2007
Tram. 256-00041/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 4, 09.05.2013, DSPC-C 94

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 7 i 9 de maig, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
27/2012, referent a GISA, corresponent al 2007 (tram. 
256-00041/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2012, presentat en compliment de la 
Resolució 113/IX com a complement de l’Informe 
32/2010, ambdós informes referents a GISA i corres-
ponents al 2007.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 27/2012.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 128/X del Parlament de Catalu·
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca·
lització 29/2012, sobre el Consell de Treball, 
Econòmic i Social, corresponent al 2011
Tram. 256-00042/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 4, 09.05.2013, DSPC-C 94

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 7 i 9 de maig, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econòmic 
i Social, corresponent al 2011 (tram. 256-00042/09).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 29/2012, sobre el Consell de Treball, Econò-
mic i Social, corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 29/2012.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

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 modificada de reglament 
del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’estableixen disposicions comunes relatives 
al Fons de desenvolupament regional, Fons 
social europeu, Fons de cohesió, Fons agrí·
cola de desenvolupament rural i Fons marí·
tim i de pesca, inclosos en el Marc Estratègic 
Comú, i pel qual s’estableixen disposicions 
generals relatives al Fons de desenvolupa·
ment regional, Fons social europeu i Fons 
de cohesió i es deroga el Reglament (CE) 
1083/2066 del Consell
Tram. 295-00043/10

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 sobre mesures 
per a facilitar l’exercici dels drets concedits 
als treballadors en el marc de la lliure circu·
lació dels treballadors
Tram. 295-00045/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re·
lació a la Proposta de reglament del Parla·
ment Europeu i del Consell relatiu a l’Agèn·
cia de la Unió Europea per a la Cooperació 
i la Formació en Funcions Coercitives (Eu·
ropol) i pel qual es deroguen les decisions 
2009/371/JAI i 2005/681/JAI
Tram. 295-00046/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 

RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la reobertu·
ra del servei nocturn d’urgències del CAP 
L’Arboç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00015/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre els serveis sa·
nitaris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00063/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi·
dràulica
Tram. 250-00140/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 5, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 100.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 5, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 100.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 5, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 100.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 6, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 99.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 103.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 16017; 16025).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 16.05.2013 al 16.05.2013); 
última.
Finiment del termini: 17.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.05.2013.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con·
sum de Catalunya, per a la millora de la pro·
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Re·
gistre de serveis públics de consum pel Di·
rectori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Rectificació del text presentat (BOPC 59, p. 28)
Reg. 15155 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

Atès que s’ha detectat un error en la data del Certificat 
de l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Ge-
neralitat, de 26 de març de 2013, d’aprovació l’Avant-
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 consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis  
públics de consum (registre d’entrada núm. 10225 i 
NT 200-00003/10), us trameto un nou Certificat de 
l’acord del Govern amb el mateix contingut i la data 
esmenada, amb el prec que vulgueu substituir el que 
consta en l’expedient.

Barcelona, 7 de maig de 2013

El secretari del Govern
Jordi Baiget i Cantons

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la 
Generalitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i de 
Justícia s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum, i s’acorda pre-
sentar-lo al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barce-
lona, el 26 de març de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 16016; 
16028).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.05.2013 al 22.05.2013).
Finiment del termini: 23.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.05.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 10933; 15184; 15438; 15523 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10933)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
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presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació (tram. 202-00021/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15184)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (tram. 202-00021/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15438)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (tram. 202-00021/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15523)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Caste-
lló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació (tram. 202-00021/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 14205; 15439 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 14205)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern (tram. 202-00023/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15439)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern (tram. 202-00023/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 10934; 14272; 15440; 15458 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10934)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalu-
nya, aprovat pel decret legislatiu 4/2003, del 4 de no-
vembre (tram. 202-00024/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 14272)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre (tram. 
202-00024/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15440)

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 modificació del text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel decret legislatiu 4/2003, del 4 de novem-
bre (tram. 202-00024/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15458)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació del text refós de la Llei de l’organit-



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 22

zació comarcal de Catalunya, aprovat pel decret legis-
latiu 4/2003, del 4 de novembre (tram. 202-00024/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 15226; 15441 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15226)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei per a una nova ciutada-
nia i per a la igualtat efectiva de dones i homes (tram. 
202-00025/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15441)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei per a una nova ciutadania i per 
a la igualtat efectiva de dones i homes (tram. 202-
00025/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig 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 per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
16024).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
1 dia hàbil (del 17.05.2013 al 17.05.2013).
Finiment del termini: 21.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.05.2013.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 10935; 15185; 15442; 15524 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10935)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació (tram. 202-00027/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15185)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (tram. 202-00027/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15442)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (tram. 202-00027/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15524)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Caste-
lló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació (tram. 202-00027/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 15225; 15443 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15225)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics (tram. 202-00028/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15443)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de crea-
ció de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics (tram. 202-00028/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 10313; 15224 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 10313)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i participa-
ció ciutadana (tram. 202-00029/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15224)

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 consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana (tram. 202-
00029/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 15223; 15444 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15223)

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 modificació de l’es-
cala autonòmica aplicable a la base general de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques (tram. 202-
00030/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15444)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de l’escala autonòmica 
aplicable a la base general de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (tram. 202-00030/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00034/10

Rectificació del text presentat (BOPC 73, p. 25)
Reg. 15183 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en la Proposició de llei de 
garantia del caràcter aconfessional dels actes insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-
00034/10), presentada 25 d’abril de 2013 i amb núme-
ro de registre 13268.

On diu:

«2. També Es garanteix que en els espais en què es 
celebrin els actes institucionals no hi siguin presents 
imatges o símbols [...]»

Ha de dir:

«2. També es garanteix que en els espais en què es 
celebrin els actes institucionals no hi siguin presents 
imatges o símbols [...]»

On diu:

«Mentre el Reglament del Parlament no reguli la 
aconfessionalitat dels seus actes institucionals i de les 
institucions que en depenen, resta subjecte a la regula-
ció que disposa la disposició addicional segona de la 
present llei.»

Ha de dir:

«Mentre el Reglament del Parlament no reguli la 
aconfessionalitat dels seus actes institucionals i de les 
institucions que en depenen, resta subjecte a la regula-
ció que disposa la disposició addicional tercera de la 
present llei»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.05.2013 al 04.06.2013).
Finiment del termini: 05.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò·
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 15463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 100.b del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans
fòbia:

Exposició de motius

L’objectiu de la llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per a l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia és desenvolu-
par i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
dones i homes bisexuals i transsexuals (LGBT) i evi-
tar situacions de discriminació i violència cap a aquest 
col·lectiu, conegudes socialment també com a homofò-
bia, lesbofòbia i transfòbia.

Aquesta llei recull la demanda històrica del ric teixit 
associatiu que ha liderat durant més de trenta anys la 
reivindicació dels drets de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals. Aquests col·lectius de ciuta-
danes i ciutadans han assolit en els darrers anys un 



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 26

reconeixement social i polític que se’ls havia negat tra-
dicionalment, però encara s’allunya de la plena nor-
malització.

Partint de l’experiència dels darrers anys d’un intens 
treball de les diferents institucions del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, des de la creació el 28 de 
juny de 2005 del Programa per al col·lectiu gai, les-
bià i transsexual, fins a la creació, pel Decret el 26 de 
juny del 2007, del Consell Nacional de lesbianes, gais 
i homes i dones bisexuals i transsexuals, així com la 
creació i posada en funcionament per acord de Govern 
el 5 de setembre de 2006 del Pla Interdepartamen-
tal per la no discriminació de les persones homose-
xuals i transsexuals, amb aquesta llei s’aconseguirà el 
compliment d’allò que el Govern estableix en relació 
a les polítiques de no discriminació i igualtat, alhora 
que farà que Catalunya continuï sent un país pioner i 
exemplar pel que fa a l’elaboració i aplicació de polí-
tiques LGBT.

Aquesta norma respon unes necessitats de naturale-
sa social, per això que cal recollir els drets inherents 
de les persones i, en aquest cas, referents a aquest col-
lectiu. El nou marc jurídic, tant autonòmic com esta-
tal com europeu, ha fet possible el canvi de visió que 
la societat ha anat fent en relació a aquest col·lectiu, 
en gran mesura pel treball continuat de sensibilització, 
informació i divulgació d’entitats i persones, d’aquí 
sorgeixen una sèrie de justificacions que fan neces-
sària aquesta llei amb la qual es pretén aconseguir la 
construcció de noves referències de relació entre el 
col·lectiu LGBT i la resta de la societat basades en la 
igualtat i el respecte.

En primer lloc i a nivell autonòmic: l’article 40.7 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que «els 
poders públics han de promoure la igualtat de les dife-
rents unions estables de parella, tenint en compte llurs 
característiques, amb independència de l’orientació se-
xual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes 
unions i altres formes de convivència i llurs efectes». 
En el mateix sentit, l’article 40.8 estableix que «els po-
ders públics han de promoure la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionali-
tat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’ori-
entació sexual, i també han de promoure l’eradicació 
del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de 
l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti 
contra la igualtat i la dignitat de les persones».

La Resolució 242/III del Parlament de Catalunya, de 4 
de desembre de 1991, sobre la no-discriminació de les 
persones per raons d’opció sexual explicita el suport 
als col·lectius i centres associatius que treballen en el 
camp de l’homosexualitat i la Resolució 243/VI del 
Parlament de Catalunya defensa de la no-discrimina-
ció per motiu d’opció sexual.

La Llei 3/2005 d’abril de modificació de la Llei 9/1998 
del Codi de Família, de la Llei10/1998, d’unions  

estables de parella, i de la Llei40/1991, del Codi de 
Successions per causa de mort en el dret civil de Ca-
talunya, en matèria d’adopció i tutela, la qual permet, 
bàsicament, l’adopció per part de persones homose-
xuals.

En segon lloc, a nivell estatal, s’han dut a terme ju-
rídicament una sèrie d’iniciatives legislatives, de les 
quals cal destacar: la Llei 13/2005, d’u de juliol, per 
la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret 
a contreure matrimoni, Llei 14/2006, de 26 de maig, 
sobre tècniques de reproducció humana assistida, Llei 
3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació 
registral de la menció relativa al sexe de las persones, 
Disposició addicional primera de la Llei 3/2007, Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i d’ordre social, art. 27 a 43 i la Llei Orgà-
nica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

En tercer lloc i a nivell europeu s’ha creat la Resolució 
de 8 de febrer de 1994 del Parlament Europeu, sobre 
la igualtat de drets dels homosexuals i de les lesbianes 
de la Comunitat Europea i sobre la igualtat jurídica i 
contra la discriminació de lesbianes i gais, la Reso-
lució del Parlament Europeu sobre l’homofòbia a Eu-
ropa, aprovada el 18 de gener de 2006, i la Directiva 
2000/78/EC del Consell d’Europa referent a la no dis-
criminació al lloc de treball.

En aquest sentit es pot afirmar que la no discriminació 
per motius d’orientació sexual i/o d’identitat de gènere, 
que pot afectar a diversos àmbits sensibles de la vida 
de qualsevol persona, és present en molts preceptes de 
la legislació i de la normativa que ens envolta, per ai-
xò cal tirar endavant aquesta llei de temàtica específi-
ca que permetrà ampliar el marc normatiu en l’àmbit 
LGBT i que de ben segur que servirà per aconseguir 
reduir la discriminació i fomentar a la ciutadania en 
general valors d’igualtat, respecte i tolerància.

L’evolució de drets per al col·lectiu LGBT ha vingut 
motivada pel canvi de comprensió social respecte a 
aquesta qüestió, si bé aquest canvi és gradual i desi-
gual. La llei de drets de les persones LGBT i per a 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia vol regular un seguit d’aspectes en els quals les es-
tadístiques dels darrers anys demostren la convenièn-
cia d’actuar respecte d’aquesta qüestió.

Tot i que l’aportació, la recopilació i la sistematització 
de dades és difícil perquè tot just ara comencen a apa-
rèixer els primers indicadors oficials, les estadístiques 
amb les que comptem donen indicis prou clars que la 
discriminació per motiu d’orientació sexual i/o d’iden-
titat de gènere es segueix produint. Tot i que en l’ac-
tualitat manquen dades i indicadors, tot porta a pensar 
que els casos reals són molt superiors als que ens mos-
tren les estadístiques. En aquest sentit, un dels objec-
tius de la llei és regular la recollida de dades estadísti-
ques en el seu apartat de «garantia estadística».
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Un altre àmbit que regula la llei és el de la necessà-
ria formació i la sensibilització de totes les persones 
professionals que en algun moment de la seva carre-
ra professional poden haver d’enfrontar-se a un cas 
relacionat amb la discriminació per raó d’orientació 
sexual i/o identitat de gènere.

En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions com 
ara la incorporació del coneixement de les diversitats 
afectives i sexuals, tant en els currículums escolars, 
com en els recursos formatius o en la formació de ma-
res i pares.

En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport, s’han in-
troduït criteris tant importants com la lluita contra 
qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació 
sexual i/o d’identitat de gènere en les activitats espor-
tives.

La major presència pública de la temàtica LGBT i la 
falta de rigor en molts mitjans d’informació fa que en 
la llei plantegi la realització de les recomanacions ne-
cessàries als mitjans de comunicació audiovisuals per 
tal que no es permeti la difusió de continguts que de 
manera expressa o subliminal puguin fomentar o jus-
tificar l’homofòbia.

En l’àmbit de la salut, la manca de formació i de co-
neixement de la realitat LGBT pot portar a conductes 
poc adequades i sobre les quals cal intervenir, per això 
es regula la necessària sensibilització i prevenció da-
vant del VIH/SIDA, així com la millora dels protocols 
mèdics en ginecologia o urologia de cara a l’atenció de 
lesbianes i gais, i els tractaments associats a la transse-
xualitat, entre d’altres mesures.

Els serveis socials és una altra de les qüestions que es 
regulen en aquesta normativa, tant pel que fa a vehi-
cular les mesures eficaces per eliminar les formes de 
discriminació per raó d’orientació sexual i/o d’identi-
tat de gènere que pateixen determinats col·lectius (per-
sones nouvingudes, persones discapacitades, etc.), 
com pel que fa al foment del respecte en equipaments 
socials cap a les persones lesbianes, gais, bisexuals o 
transsexuals. En aquest sentit, la formació i sensibilit-
zació de les persones professional que treballen el els 
equipaments socials és una qüestió clau que també re-
gula la norma.

Pel que fa a la realitat familiar, la norma pretén igua-
lar les condicions de les parelles homosexuals a les 
heterosexuals en tots els àmbits, ja sigui en el con-
sentiment de substitució, en la normativa sanitària, 
en els tràmits i gestions relatives a la identificació i 
disposició del cadàver, o en l’accés a les ajudes per 
reproducció assistida.

També són objecte de regulació l’externalització de les 
polítiques LGBT del Govern i l’impuls de Catalunya 
com a país obert i respectuós vers la diversitat sexual 
i afectiva.

La norma contempla un apartat específic dedicat a les 
persones transsexuals, atès la mancança de drets que 
han patit històricament aquest col·lectiu, tant pel que fa 
al tractament mèdic, com pel que fa a l’accés al mercat 
laboral, a l’educació, etc.

Altres aspectes regulats en aquest text són el dret d’ad-
missió, el dret a l’atenció i reparació, la garantia insti-
tucional, l’establiment d’un servei integral i el règim 
d’infraccions i sancions.

La posada en marxa i l’avaluació positiva de les políti-
ques LGBT portades a terme fins ara al nostre país, fa 
necessària la cobertura legal d’aquesta vulneració de 
drets detectada. La manera de fer-ho i assegurar que 
aquest avenç en la consecució dels drets sigui perdu-
rable, és dotant el país d’una Llei que protegeixi els 
drets d’aquestes persones. Les actuacions innovadores 
que està duent a terme aquest Govern necessiten d’una 
Llei que desenvolupi aquestes actuacions i les empari, 
i eviti així qualsevol ombra d’inseguretat jurídica.

Aquesta llei vol avançar, doncs, en el reconeixement 
dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals en tres sentits. En primer lloc, omplint el 
buit normatiu que ha provocat que els drets i lliber-
tats de les persones LGBT s’hagin vist afectats al llarg 
dels anys. En segon lloc, per garantir el desenvolupa-
ment bàsic de les competències que té la Generalitat de 
Catalunya i que li han estat encomanades mitjançant 
els fulls de ruta que han marcat els Plans de Govern 
2004-2007 i 2007-2010. En tercer lloc per donar com-
pliment i complementar la legislació existent, l’Estatut 
de Catalunya, la normativa estatal i la normativa euro-
pea en matèria de drets i deures de les persones.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent:

Proposició de llei

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte fer efectiu el dret a la 
igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació se-
xual, opció afectiva sexual o identitat de gènere, així 
com els mitjans i les mesures que cal aplicar per tal 
d’assolir-los dins dels àmbits tant públics com privats 
sobre els quals els poders públics de Catalunya tenen 
competències.

2. Les mesures que es preveuen en aquesta Llei per a 
fer efectiu el dret a la igualtat de les persones LGBT 
afecten:

a) A totes les àrees de la vida social, tant dins l’àmbit 
públic com privat.

b) Al decurs de totes les etapes de la vida.
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c) A totes les contingències en el decurs de la seva vi-
da: malalties, incapacitació o qualsevol altre canvi en 
l’estat civil, formació d’una família, privació de lliber-
tat, i la mort.

Article 2. Finalitat

Aquesta Llei té com a finalitat promoure les condi-
cions per tal que, els drets de les persones lesbianes, 
gais, bisexuals i transsexuals –LGBT–, així com dels 
grups dins els quals aquestes s’integren, siguin reals i 
efectius, facilitant la seva participació i representació 
en tots els àmbits de la vida social, i remoure els este-
reotips que afecten negativament a la percepció social 
de les persones LGBT.

Article 3. Àmbit d’aplicació i garantia dels drets

1. Aquesta Llei és d’aplicació a tota persona, física o 
jurídica, de dret públic o privat, que visqui i/o desen-
volupi les seves activitats dins l’àmbit territorial de 
Catalunya, independentment de quina sigui la seva na-
cionalitat, domicili o residència.

2. Les persones LGBT tenen garantits els drets que 
aquesta llei els hi reconeix amb independència del 
veïnatge civil, la minoria d’edat, la nacionalitat o la 
situació administrativa i personal en què es trobin, 
sens perjudici del que estableix la legislació en matè-
ria d’estrangeria i d’altra legislació vigent.

Article 4. Definicions

A efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén per:

a) Discriminació directa: tota situació en la qual es 
trobi una persona que sigui, hagi estat o pogués ser 
tractada, per raó d’orientació sexual, opció afectiva se-
xual o identitat de gènere, de manera menys favorable 
que una altra en una situació anàloga.

b) Discriminació indirecta: situació dins la qual una 
disposició, criteri, interpretació o pràctica pretesament 
neutres pugui ocasionar a persones LGBT una desa-
vantatge particular respecte a persones que no ho si-
guin. La discriminació indirecta es podrà demostrar 
per qualsevol prova admesa en dret, fins i tot a partir 
de proves estadístiques, qualitatives o qualsevol altra 
estudi contrastat de caràcter científic.

c) Ordre de discriminar: S’haurà també de considerar 
discriminació tota ordre de discriminar, directament 
o indirecta, per raó d’orientació sexual, opció afectiva 
sexual o identitat de gènere.

d) Assetjament per raó d’orientació sexual, d’opció 
afectiva sexual o d’identitat de gènere: comporta-
ment no desitjat verbal o físic, realitzat en funció de 
l’orientació sexual, l’opció afectiva sexual o la identi-
tat de gènere d’una persona, amb la finalitat o l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat o la seva integritat física 
i/o psíquica de la persona, o crear un entorn intimida-
dor, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

e) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efec-
te negatiu que es produeixi contra una persona com a 
conseqüència de la presentació d’una queixa, reclama-
ció, denúncia, demanda o recurs, de qualsevol tipus, 
destinat a evitar, disminuir o denunciar la discrimina-
ció o l’assetjament a la qual és sotmesa o hagi estat 
sotmesa.

f) Victimització secundària: Maltractament addicional 
exercit contra les persones LGBT que es troben en al-
gun dels supòsits anteriors com a conseqüència direc-
ta o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a 
terme pels organismes responsables, i també per les 
actuacions desencertades provinents d’altres agents 
implicats.

g) Incompliment de les mesures d’acció positiva legal
ment establertes: accions i omissions que incomplei-
xin les mesures d’acció positiva que hagin estat legal-
ment establertes.

Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria

Les Administracions Públiques i la Sindicatura de 
Greuges han de vetllar pel dret a la no discrimina-
ció amb independència de l’orientació sexual, l’opció 
afectiva sexual o la identitat de gènere de la persona o 
del grup familiar al qual aquesta pertanyi.

El dret a la no discriminació ha de ser un principi in-
formador de tot l’ordenament jurídic català, de l’actu-
ació administrativa i de la pràctica judicial i vincula 
tant als poders públics com als particulars.

Article 6. Principis orientadors de l’actuació 
dels poders públics

Aquesta Llei, en relació a les persones LGBT, s’inspira 
en els principis següents:

a) Els drets de les persones LGBT són part integrant 
dels drets humans universals.

b) L’establiment de mesures d’abast integral i trans-
versal.

c) La intervenció dels poders públics de Catalunya 
abastarà la sensibilització, la prevenció, la detecció, 
l’atenció, la recuperació i la reparació.

d) Incrementar la visibilitat, la participació i la repre-
sentació, així com la seva realitat i les seves necessi-
tats específiques tant dins de l’àmbit públic com del 
privat.

e) Els matrimonis, així com les parelles legalment 
constituïdes de persones LGBT, són família a tots els 
efectes, en el dret català tant públic com privat, en la 
pràctica judicial i administrativa i en les actuacions 
dels poders públics.

f) L’establiment de mesures que s’adeqüin a la diver-
sitat de circumstàncies en què es trobin les persones 
LGBT, tenint present les interaccions de l’homose-
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xualitat, la bisexualitat i la transsexualitat amb d’al-
tres desigualtats que provoquen discriminacions.

g) La cooperació interadministrativa.

h) La formació especialitzada i la deguda capacitació 
de tots els professionals.

i) L’establiment de mesures de foment de les entitats 
de persones LGBT, així com de grups de recerca sobre 
la diversitat sexual i afectiva per a dur a terme progra-
mes i activitats encaminades a eradicar la discrimina-
ció i la violència en aquest àmbit.

j) L’establiment de línies de suport a favor d’iniciatives 
del món associatiu, privat i institucional.

k) Potenciar les clàusules socials a la contractació pú-
blica.

Títol I. Organització administrativa

Article 7. Servei d’atenció integral

1. Es crea el servei d’atenció integral adreçat a les per-
sones LGBT amb la finalitat de donar respostes ade-
quades, àgils, properes i coordinades a les seves ne-
cessitats, en el cas que pateixin, hagin patit o estiguin 
en risc de patir violència.

2. A aquests efectes, s’ha d’habilitar una línia d’aten-
ció telefònica permanent i un servei de correu electrò-
nic i/o qualsevol altre mitja capaç d’atendre tots els ca-
sos de consulta, assessorament, denúncia de qualsevol 
tipus d’agressió en aquest àmbit.

3. Les persones professionals d’aquest Servei han de 
tenir estudis relacionats amb els drets humans, l’estu-
di del gènere i la diversitat afectiva i sexual i l’atenció 
personalitzada.

Article 8. Òrgan consultiu permanent

1. El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i do-
nes bisexuals i transsexuals d’acord amb el que esta-
bleix el Decret 141/2007 de 26 de juny, té com a objec-
tiu ser un espai de participació ciutadana en matèria 
de drets i deures de les persones LGBT. En aquest 
Consell tenen representació les associacions que tre-
ballin principalment pels drets de les persones LGTB.

2. Aquest Consell delibera i formula propostes en ma-
tèria de drets i informa sobre projectes normatius i no 
normatius. Així mateix, haurà de rebre informació so-
bre l’aplicació del que es preveu en aquesta Llei. Tam-
bé podrà formular propostes i queixes respecte a les 
actuacions dels poders públics a Catalunya.

3. Els informes sobre projectes normatius tenen caràc-
ter preceptiu i no vinculant. Per la resta de supòsits, els 
informes són facultatius.

Article 9. Òrgan rector i coordinador  
de les polítiques LGBT

1. El Govern de la Generalitat ha de comptar amb un 
òrgan rector de les polítiques LGBT que ha de ser re-
gulat per reglament i que ha de coordinar les políti-
ques del Govern de la Generalitat en aquesta matèria.

2. Aquest òrgan disposarà d’un pressupost específic i 
diferenciat, i estarà dotat d’autonomia funcional i de 
suficients mitjans personals i materials.

3. Els departaments de la Generalitat hauran d’aplicar 
aquesta Llei amb la col·laboració i sota la coordinació 
d’aquest òrgan. Així mateix, aquest òrgan rector haurà 
de col·laborar amb la Fiscalia i amb l’autoritat policial.

4. Aquest òrgan informarà periòdicament al Parla-
ment i al Consell Nacional de Lesbianes, gais i homes 
i dones bisexuals i transsexuals de l’impacte social 
d’aquesta llei.

Títol II. Polítiques públiques per a promoure  
la igualtat efectiva de les persones LGBT

Capítol I. Professionals que actuen en àmbits 
sensibles

Article 10. Formació i sensibilització

Les administracions públiques catalanes han de ga-
rantir la formació i la sensibilització adequada de totes 
les persones professionals que treballen en la preven-
ció, la detecció, l’atenció, l’assistència i la recuperació 
en els àmbits de la salut, educació, laboral, serveis so-
cials, en l’àmbit de la justícia i cossos de seguretat, en 
esport i lleure i en la comunicació.

Article 11. Deure d’intervenció

1. Els professionals que treballen en els àmbits de la 
salut, educació, laboral, serveis socials i cossos de se-
guretat, quan tinguin coneixement d’una situació de 
risc o una sospita fonamentada de discriminació o vi-
olència per raons de diversitat sexual i afectiva o per 
qüestió d’identitat de gènere, ho hauran de comunicar 
al Ministeri Fiscal i als cossos i forces de seguretat.

2. A aquests efectes s’elaborarà un protocol específic 
d’actuació.

Capítol II. Sectors d’intervenció

Article 12. Educació

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per coeducació 
l’acció educadora que valora indistintament l’experi-
ència, les aptituds i l’aportació social i cultural de totes 
les persones amb independència de la seva orientació 
sexual o la seva identitat de gènere.



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 30

2. D’acord amb el principi de coeducació, s’ha d’incor-
porar en el sí dels currículums, dels recursos formatius 
i dels itineraris de formació de tot l’alumnat de Cata-
lunya, tant del sistema educatiu obligatori com del no 
obligatori, el coneixement de les diversitats sexuals i 
afectives i de la identitat de gènere, promoure els re-
cursos didàctics, mitjans audiovisuals bàsics, així com 
un fons documental sobre la diversitat afectiva sexual, 
la identitat de gènere i els diversos models de família.

3. L’òrgan competent haurà de vetllar per tal que en els 
materials escolars i educatius no es produeixi cap me-
na de discriminació per raó d’orientació sexual i iden-
titat de gènere en els seus continguts i que el llenguat-
ge emprat sigui no discriminatori i respectuós amb la 
diversitat sexual.

4. El principi de coeducació s’ha d’incorporar, també, 
dins del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i del Pla 
d’Acció Tutorial (PAT), així com en els plans i en els 
reglaments de convivència i drets i deures dels centres.

5. El respecte a la diversitat afectiva i sexual s’ha de 
fer també efectiva en el sistema educatiu no obliga-
tori, especialment a les llars d’infants i en l’educació 
de persones adultes, en la formació professional, en la 
formació de mares i pares, en les activitats esportives 
escolars i en les de lleure infantil i juvenil i s’han de 
mantenir els mateixos criteris pel que fa a recursos i a 
formació que en el sistema educatiu obligatori.

6. Promoure les actuacions que fomentin la conscièn-
cia i la prevenció de la violència per raó de sexe i de 
gènere. Seran objecte de fiscalització les pautes d’ig-
norància, d’aïllament, de rebuig o de violència de les 
quals puguin ser objecte les persones LGBT en el sí 
del medi escolar.

7. La inspecció vetllarà pel bon funcionament del sis-
tema educatiu, garantint el compliment del que es 
preveu en aquest article. Així mateix, el departament 
competent en aquesta matèria farà un seguiment periò-
dic sobre la situació de les persones LGBT a les aules.

8. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el De-
partament competent en educació, promourà que els 
centres educatius, escoles i instituts siguin un entorn 
amable per tal que l’alumnat i el professorat pugui ma-
nifestar-se de manera natural com a persona LGBT i 
contribuir, així, a la creació de models positius per a la 
comunitat educativa.

Article 13. Universitats

1. El principi de coeducació es projectarà dins l’àmbit 
universitari, abastant també els continguts de la do-
cència dels graus i dels postgraus que hi estan relacio-
nats i ja s’imparteixen.

2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el De-
partament competent en universitats, ha de promou-
re la docència sobre la diversitat sexual i afectiva, tot 
recolzant el desenvolupament d’assignatures específi-

ques i de matèries transversals que afavoreixin la re-
cerca universitària i el coneixement de les necessitats 
de les persones.

Article 14. Cultura, lleure i esport

En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport l’Adminis-
tració de la Generalitat ha de dur a terme les actuaci-
ons següents:

a) Donar suport a certàmens culturals i esportius que 
incorporin especialment la temàtica LGBT a Cata-
lunya.

b) Impulsar i afavorir projectes relacionats amb la 
recuperació de la memòria històrica de les persones 
LGBT, mitjançant el Memorial democràtic.

c) Impulsar, promocionar i fomentar la producció 
cultural d’espectacles infantils i juvenils que incorpo-
rin registres positius sobre la diversitat afectiva i se-
xual i sobre la identitat de gènere.

d) Promocionar i afavorir les iniciatives de les associ-
acions i les empreses d’educació en el lleure infantil i 
juvenil, així com d’entitats juvenils, que incorporin els 
principis de reconeixement i respecte de la diversitat 
sexual i afectiva i sobre la identitat de gènere.

e) Els criteris de selecció de publicacions periòdi-
ques que la Generalitat fa arribar a la xarxa de bi-
blioteques haurà de tenir present les publicacions i 
revistes de pensament i divulgació amb contingut 
LGBT.

f) Establir normatives, juntament amb les federaci-
ons esportives, que garanteixin la lliure participació 
a les competicions esportives de les persones lesbia-
nes, gais, bisexuals i transsexuals, així com el correcte 
tractament a les instal·lacions esportives.

g) Adoptar les mesures provisionals prèvies perti-
nents, per part de l’Administració de la Generalitat, ai-
xí com els dels ens locals competents per sancionar en 
matèria d’espectacles i activitats recreatives, per evitar 
que es pugin cometre actes homòfobs o transfòbics.

h) Promoure, per part del Departament competent en 
la matèria, l’obtenció de recursos didàctics i fons docu-
mentals referents a la diversitat afectiva sexual, la iden-
titat de gènere i els models diversos de famílies a les 
entitats que conformen el moviment associatiu juvenil.

i) Incorporar entre les funcions dea l’Observatori Ca-
talà de l’Esport l’àmbit de lluita contra la violència i la 
discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de 
gènere en l’esport i que es recullin les bones pràctiques 
de sensibilització dels clubs esportius, agrupacions i 
federacions.

Article 15. Mitjans de comunicació

En l’àmbit dels mitjans de comunicació s’han de dur a 
terme les actuacions següents:
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a) Fer un seguiment del codi deontològic en el conjunt 
dels mitjans de comunicació i vetllar pel respecte a la 
identitat de gènere, l’orientació sexual així com les di-
verses expressions afectives.

b) Establir recomanacions sobre el tractament i l’ús 
d’imatges i llenguatge a l’hora de tractar de persones 
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

c) Controlar els continguts dels mitjans de comunica-
ció, així com la publicitat per tal que sigui respectuosa 
amb les persones LGBT.

d) Fomentar que els mitjans de comunicació incloguin 
en els seus continguts la temàtica LGBT, tot afavorint 
la visibilitat de referents positius i identificables que 
mostrin la diversitat d’opcions afectives i sexuals, de 
models diversos de família i d’identitats de gènere.

e) Recollir, periòdicament, les informacions amb trac-
tament contrari a la diversitat sexual i fer-ne un se-
guiment. Aquest informe es lliurarà al CAC, a la Sin-
dicatura de Greuges, al Parlament de Catalunya i al 
Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones 
bisexuals i transsexuals.

Article 16. Salut

1. El sistema sanitari català ha d’incorporar la pers-
pectiva de gènere, així com les necessitats específi-
ques de les persones LGBT per tal de garantir el seu 
dret a rebre atenció sanitària i serveis de salut en con-
dicions objectives d’igualtat.

2. Amb aquesta finalitat, l’Administració de la Genera-
litat ha d’incorporar en les seves línies d’actuació rela-
tives a la salut, i per tant en el seu sistema sanitari, les 
actuacions següents:

a) Vetllar per tal que la política sanitària sigui respec-
tuosa amb les persones amb diversitat afectiva i sexual 
i que no patologitzi directament o indirectament les 
persones lesbianes, gais, bisexuals i, especialment, 
transsexuals, transgèneres i intersexuals.

b) Elaborar polítiques de salut pública que vetllin pel 
dret a la salut de les persones LGBT, adaptant els pro-
tocols establerts si s’escau.

c) Establir estratègies específiques per afrontar els 
problemes de salut específics, i enfortir la vigilància 
epidemiològica sensible a les diferents situacions de 
salut i de malaltia de les persones LGBT.

d) Crear mecanismes de participació de les persones i 
associacions LGBT dins de les polítiques relatives a la 
salut sexual.

e) Eliminar els biaixos de gènere a l’hora de determi-
nar polítiques d’investigació, tot garantint especial-
ment l’estudi i el desenvolupament de polítiques sani-
tàries específiques del col·lectiu LGBT, especialment 
de les lesbianes i les persones transsexuals.

f) Promoure entre els col·legis professionals l’esta-
bliment de pràctiques sanitàries o teràpies psicològi-
ques que s’han de considerar lícites, respectuoses i en 
cap cas aversives amb la diversitat afectiva i sexual i 
d’identitat de gènere.

g) Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius 
que garanteixen pràctiques sexuals més segures, i que 
permeten la detecció eficaç de les infeccions de trans-
missió sexual i el seu tractament, tant en l’àmbit públic 
com privat.

h) Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció efi-
caç, al tractament integral d’acord amb els avenços en 
l’àmbit sanitaris i al suport comunitari de les perso-
nes afectades per les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS) i per les diferents patologies que poden afectar 
les persones LGBT, així com l’establiment de la ne-
cessitat de realitzar activitats periòdiques de promoció 
de la salut, de prevenció de la malaltia i de sensibi-
lització en relació a les ITS, tant per homes com per 
dones.

i) Incorporar en el sistema sanitari, l’atenció integral a 
persones transsexuals, transgèneres i intersexuals, de-
finint els criteris d’accés tant al tractament hormonal 
com a la intervenció quirúrgica. Es tindrà en compte 
la voluntat de la persona afectada en la presa de deci-
sions sempre i quan la seva vida no estigui en perill o 
les condicions de salut no puguin veure’s perjudicades, 
d’acord amb la normativa vigent.

Article 17. Acció social

1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar po-
lítiques estables que tinguin com a objecte la preven-
ció del suïcidi, l’autolesió, les mutilacions o qualsevol 
atemptat contra la salut, atenent criteris de l’OMS, així 
com l’aïllament psicosocial o altres situacions de vul-
nerabilitat o risc en joves i adolescents lesbianes, gais, 
transsexuals, transgèneres i intersexuals.

2. L’administració de la Generalitat impulsarà un su-
port per a adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals 
i transsexuals que hagin estat expulsats i expulsades 
de les seves llars o bé hagin marxat voluntàriament 
per causa de situacions de maltractament i de pressió 
psicològica.

3. S’han d’establir mesures específiques per a les per-
sones LGBT que pertanyin al col·lectiu d’origen immi-
grat, de gent gran, de gent jove, del món rural, de gent 
amb diversitat funcional, d’ètnia gitana i de les perso-
nes que exerceixen la prostitució, així com d’altres en 
risc d’exclusió social per evitar situacions de discrimi-
nació, risc i vulnerabilitat.

4. Els serveis socials i específicament les residències 
de persones grans, tant públiques com privades, han de 
vetllar per tal que no es produeixin situacions de discri-
minació derivades de la realitat vivencial de les perso-
nes LGBT, tant a nivell individual com si conviuen en 
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parella i també es fomentarà el respecte a la diversitat 
afectiva sexual entre les persones usuàries dels serveis 
socials.

5. En les residències o altres equipaments que es dis-
tingeixin els espais per sexes, s’identificaran les perso-
nes transsexuals d’acord amb el gènere sentit.

Article 18. Ordre públic i de privació  
de llibertat

En l’àmbit de l’ordre públic i de privació de la llibertat 
s’han de contemplar les actuacions següents:

a) Establir les mesures oportunes per tal de garantir un 
tracte i una estada adequada de les persones LGBT a 
les comissaries i als centres penitenciaris, ja sigui en 
règim preventiu com de compliment.

b) L’autoritat penitenciària haurà de permetre i facilitar 
la persona interna transsexual la continuïtat del tracta-
ment hormonal o qualsevol altre que estigui seguint.

c) El tracte, així com les condicions penitenciàries de 
vida al centre penitenciari hauran de ser aquelles que 
es corresponguin amb al gènere amb el qual la perso-
na transsexual s’identifiqui.

d) La formació inicial i continuada del personal de 
seguretat (Policia Local, cos de Mossos d’Esquadra, 
personal penitenciari i altres) haurà d’incloure el fet 
de la diversitat afectiva sexual i de gènere així com la 
normativa civil, administrativa i penal protectora de 
les persones LGBT.

e) Elaborar un protocol per tal de tractar íntegrament i 
adequada les persones víctimes d’agressions per causa 
de diversitat afectiva o sexual.

f) Impulsar polítiques estables per motivar les perso-
nes LGBT a denunciar les violències a les quals han 
estat sotmeses.

Capítol III. Mercat de treball

Article 19. Integració del dret a la igualtat  
de tracte i oportunitats de les persones LGBT

El departament competent en matèria laboral ha de te-
nir en compte la diversitat afectiva sexual i d’identitat 
de gènere de les persones així com el dret de les perso-
nes a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, 
d’opció afectiva sexual o d’identitat de gènere dins de 
totes les seves polítiques.

Article 20. Implantació de mesures  
per a l’ocupació

En qualsevol cas, el departament competent en matè-
ria laboral ha de dur a terme les actuacions següents:

a) Promoure les mesures necessàries per tal de garan-
tir d’una manera real i efectiva la no discriminació per 

raó d’orientació sexual, en la contractació de les con-
dicions de treball i ocupació del seu personal, tant fun-
cionarial com laboral.

b) Implantar progressivament índexs d’igualtat que tin-
guin en compte la realitat LGBT dins del sector públic 
i fomentar la seva implantació dins del sector privat.

c) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les 
persones transsexuals.

d) Possibilitar la conciliació de la vida laboral i perso-
nal a les famílies formades per persones LGBT a tots 
els efectes.

e) Vetllar per tal que no hi hagi discriminació de les 
persones LGBT en l’àmbit laboral, dotant de la forma-
ció adequada les persones responsables de la inspecció 
de treball i incloent en la formació del personal encar-
regat dels riscos laborals continguts relacionats amb 
els riscos laborals que poden patir les persones LGTB.

f) Dissenyar estratègies de difusió i sensibilització per 
al canvi cultural, incorporar en els plans i programes 
de formació el coneixement de la diversitat afectiva se-
xual i de gènere, i impartir sessions formatives i infor-
matives als responsables de la inspecció laboral per a 
la comprensió i acceptació de la diversitat afectiva i 
sexual.

g) Impulsar espais de participació i interlocució, pro-
moure campanyes específiques de caràcter divulgatiu, 
si s’escau, en col·laboració amb les associacions LGBT 
i els agents socials corresponents.

h) Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels ser-
veis d’inserció laboral públics, incorporar a totes les 
noves convocatòries de subvenció criteris d’igualtat 
d’oportunitats, incentivar les forces sindicals i em-
presarials a la realització de campanyes divulgatives, 
promoure que en els espais de diàleg social s’impul-
sin mesures inclusives i clàusules antidiscriminatòries 
i impulsar l’adopció per part d’empreses de codis de 
conducta i protocols d’actuació per la igualtat d’opor-
tunitats i la no discriminació de les persones LGBT.

Capítol IV. Famílies

Article 21. Les famílies LGBT

1. Les famílies LGTB tindran els mateixos drets que 
la resta de famílies en tots els àmbits, ja sigui públic 
o privat.

2. Dins l’àmbit sanitari, s’ha d’establir la garantia que 
els membres de les unions estables de parella així com 
de les parelles legalment constituïdes, amb indepen-
dència de la seva orientació sexual, opció afectiva se-
xual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets 
que la normativa sectorial sanitària reconegui als còn-
juges o familiars més propers. En aquest sentit, s’esta-
bliran protocols d’actuació específics.



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 33

3. Pel que fa al consentiment per substitució, es con-
siderarà familiar més proper la parella amb la qual la 
persona malalta convisqui amb total independència de 
la manera com aquesta s’hagi constituït.

4. En els tràmits i les gestions relatives a la identifi-
cació i disposició del cadàver, enterrament, recepció 
d’objectes personals de la persona finada o qualsevol 
altre que sigui necessari, podrà prendre part, en les 
mateixes condicions que les parelles casades, l’altre 
membre de la parella legalment constituïda.

4. Reglamentàriament l’administració establirà els 
mecanismes necessaris per tal que la documentació 
administrativa i els formularis mèdics s’adeqüin a les 
relacions afectives de les persones LGBT.

5. Es garantirà la igualtat d’accés als ajuts per a l’apli-
cació de tècniques de reproducció assistida de les pa-
relles de lesbianes en igualtat de condicions que les 
parelles heterosexuals.

6. Totes les persones amb independència de la seva 
orientació sexual han de ser tractades sota els matei-
xos criteris durant un procés d’adopció que tingui lloc 
en l’àmbit competencial i territorial de Catalunya. El 
procés d’estudi i valoració de la idoneïtat ha de ser for-
mador, transparent i informador d’acord amb els nous 
models de famílies.

Títol IV. i homes i dones transsexuals

Article 22. Homes i dones transsexuals

1. Dins l’àmbit de les administracions públiques i en 
l’àmbit educatiu i universitari, s’han de determinar les 
condicions per tal que les persones transsexuals siguin 
tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere 
amb el qual s’identifiquen, encara que no hagin modi-
ficat civilment el seu sexe.

2. Igualment, s’han de determinar reglamentàriament 
les condicions a través de les quals les persones trans-
sexuals poden modificar el nom que apareix en els di-
ferents registres administratius.

3. S’haurà de garantir en tot cas el dret a consulta i 
a informació específica per a persones transsexuals, 
transgèneres i intersexuals en aspectes tals com: for-
mació educativa, accés al mercat de treball, tracta-
ments hormonals i cirurgies, salut sexual i reproduc-
tiva, etc.

4. S’hauran de promoure mesures directes de foment 
de la contractació de persones transsexuals en risc 
d’exclusió a l’empresa ordinària, així com difondre les 
oportunitats i les avantatges de la seva contractació.

5. Les persones transsexuals han poder acollir-se al 
que s’estableix en aquesta Llei sense que sigui neces-
sari cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap tracta-
ment mèdic.

Títol IV. Mecanismes per a garantir el dret  
a la igualtat de les persones LGBT

Capítol I. Dret d’admissió

Article 23. Dret d’admissió

1. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en 
cap cas discriminació per raó d’orientació sexual, op-
ció afectiva sexual ni identitat de gènere.

2. Les persones titulars dels establiments públics i pri-
vats i les persones organitzadores d’espectacles i acti-
vitats recreatives resten obligades a impedir l’accés o 
bé expulsar del local (entre d’altres):

a) Persones que faltin el respecte de paraula o de fet a 
altres persones per raó (entre d’altres) d’orientació se-
xual, d’opció afectiva sexual o d’identitat de gènere.

b) Les persones que portin robes o símbols que incitin 
a la violència, al racisme, a la xenofòbia, a l’homofò-
bia, a la lesbofòbia, a la transfòbia o a qualsevol altre 
que reflecteixi odi a la diferència.

Capítol II. Dret a l’atenció i a la reparació

Article 24. Dret a una protecció integral, real 
i efectiva

S’ha d’establir un sistema que garanteixi a les per-
sones LGBT que pateixin o es trobin en risc de patir 
qualsevol violència el dret a rebre de manera imme-
diata una protecció integral, real i efectiva de les ad-
ministracions públiques catalanes.

Article 25. Contravenció de la llei dins l’àmbit 
contractual

Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que cons-
titueixin o causin discriminació per raó d’orientació 
sexual, opció afectiva sexual o identitat de gènere hau-
ran de ser considerades nul·les i podran donar lloc a 
responsabilitat.

Article 26. Dret a l’atenció i a l’assistència 
jurídica

S’han d’establir els mecanismes necessaris per tal de 
garantir que totes les persones LGBT tinguin el dret 
a rebre tota la informació i assistència jurídica espe-
cialitzada relacionada amb la discriminació i amb els 
diferents tipus de violències exercides contra les per-
sones LGBT.

Article 27. Participació i solidaritat

1. Dins dels eixos de la cooperació i del foment de la 
Pau i Drets Humans que realitzi la Generalitat a fa-
vor del desenvolupament, s’ha d’incloure la lluita pels 
drets de les persones LGBT impulsant projectes de co-
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operació que defensin i reconeguin els drets humans 
d’aquestes persones.

2. Així mateix, s’han d’impulsar les actuacions se-
güents:

a) Introduir la diversitat afectiva i sexual i d’identitat 
de gènere com una àrea més de treball dins l’àmbit de 
la immigració.

b) Establir una comunicació estable amb el conjunt de 
representants de les creences religioses que conviuen 
a Catalunya.

c) Reconèixer les persones que han patit persecució 
ideològica per raó d’opció sexual o identitat de gènere 
i que han patit represàlies per règims totalitaris.

d) Promoure i impulsar Catalunya com a país obert i 
respectuós vers la diversitat sexual i afectiva i la iden-
titat de gènere.

Capítol III. Règim d’infraccions i sancions

Article 28. Concepte d’infracció

1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets 
de les persones LGBT les accions o omissions tipifica-
des per aquesta llei.

2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt 
greus segons la naturalesa del deure infringit i l’en-
titat del dret afectat, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.

Article 29. Concurrència amb l’ordre 
jurisdiccional penal

Si les infraccions poden ésser constitutives de delicte 
o falta, l’òrgan competent ho ha de comunicar al Mi-
nisteri Fiscal o a l’òrgan judicial que correspongui. En 
aquest cas, s’ha de suspendre el procediment si hi ha 
identitat de subjecte, fets i fonament, un cop l’autoritat 
judicial hagi comunicat que s’ha iniciat el procés penal.

Article 30. Procediment

El procediment sancionador que els òrgans compe-
tents per a iniciar, instruir i resoldre els expedients 
sancionadors han d’aplicar és el que estableix la nor-
mativa del procediment sancionador aplicable als àm-
bits de competència de l’Administració de la Genera-
litat. Aquest procediment s’ha d’aplicar respectant els 
principis generals en matèria sancionadora que esta-
bleix la Llei de l’Estat de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 31. Infraccions

Les infraccions es tipificaran en lleus, greus o molt 
greus en proporció a la lesió ocasionada i al nombre de 
persones afectades.

1. Infraccions lleus

a) Expressar, a través d’un dibuix, un text o qualsevol 
altra forma expressiva, mofa o menyspreu cap a una 
persona LGBT per causa de la seva orientació sexual o 
la seva identitat de gènere.

b) Emetre missatges subliminals que incitin a l’homo-
fòbia o la transfòbia als mitjans de comunicació, ja si-
guin públics, privats, nacionals, comarcals o locals.

c) Comportament verbal que denoti homofòbia, lesbo-
fòbia o transfòbia no dirigit a persones LGBT

2. Infraccions greus

a) Comportament verbal ofensiu que denoti homofò-
bia, lesbofòbia o transfòbia dirigit a persones LGBT 
o els seus familiars per causa de la seva orientació se-
xual o la seva identitat de gènere.

b) Comportaments basats en la ignorància, l’aïllament 
o el rebuig dirigits a persones LGBT per causa de la 
seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.

c) Comportament de rebuig cap a persones LGBT per 
causa de la seva orientació sexual o la seva identitat 
de gènere.

d) Comportament físic agressiu cap a objectes o pro-
pietats de persones LGBT o els familiars d’aquestes 
per causa de la seva orientació sexual o la seva iden-
titat de gènere

e) Comportament diferenciat en l’atenció cap a perso-
nes homosexuals o transsexuals que no es donaria en 
el cas de persones heterosexuals.

f) Obstacularització a l’hora de realitzar qualsevol trà-
mit o accedir a qualsevol servei dins l’àmbit de l’Ad-
ministració Pública o l’àmbit privat dirigit a persones 
LGBT per causa de la seva orientació sexual o la seva 
identitat de gènere.

g) Obstacularització dirigida a una persona LGBT per 
causa de la seva orientació sexual o la seva identitat de 
gènere a l’hora de desenvolupar la seva tasca en el seu 
lloc de treball

h) Obstacularització per accedir a llocs de treball o per 
ascendir-ne dirigida a una persona LGBT per causa de 
la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.

i) Escrits, publicacions o continguts públics que tin-
guin connotacions homofòbiques o transfòbiques.

j) Permissió de comportament veral homofòbic, lesfo-
bòbic o transfòbic per part de les persones propietàries 
o directives de l’establiment o equipament on es pro-
voqui aquest comportament.

3. Infraccions molt greus

a) Comportament físic agressiu cap a persones LGBT 
o els familiars d’aquestes per causa de la seva orienta-
ció sexual o la seva identitat de gènere.
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b) Privació de drets fonamentals a persones LGBT per 
causa de la seva orientació sexual o la seva identitat 
de gènere.

c) Continguts homofòbics, lesbofòbics o transfòbics en 
missatges o discursos públics.

d) Emissió de missatges que incitin a l’homofòbia o 
la transfòbia als mitjans de comunicació, ja siguin pú-
blics, privats, nacionals, comarcals o locals.

Article 32. Sancions

1. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa 
per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), correspo-
nent a un període d’entre set dies i quatre mesos.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar 
una de les sancions següents o més d’una:

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’in-
dicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 
corresponent a un període d’entre quatre mesos i un 
dia i 1 any.

b) Inhabilitació temporal per un període de fins a cinc 
anys de l’activitat de l’empresa on s’hagi comès la in-
fracció.

c) Prohibició de finançament públic per un període 
màxim de dos anys.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot im-
posar una de les sancions següents o més d’una:

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) correspo-
nent a un període d’entre un dia i un any i 2 anys.

b) Inhabilitació definitiva o temporal per un període 
superior a cinc anys de l’activitat de l’empresa on s’ha-
gi comès la infracció

c) Prohibició de finançament públic per un període su-
perior a dos anys.

4. Per a concretar les sancions que sigui procedent im-
posar i, si escau, per a graduar la quantia de les mul-
tes i la durada de les sancions temporals, les autoritats 
competents han de mantenir la proporció adequada 
entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la 
sanció o les sancions aplicades, considerant especial-
ment els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’in-
fractor o infractora.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a 
persones o béns i la situació de risc creada o mantin-
guda.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La transcendència econòmica i social de la in-
fracció.

e) L’incompliment reiterat dels advertiments o reco-
manacions previs de la Inspecció de Serveis Socials.

f) El caràcter permanent o transitori de la situació de 
risc creada per la infracció.

g) El compliment per iniciativa pròpia de les normes 
infringides, en qualsevol moment del procediment ad-
ministratiu sancionador, si encara no s’ha dictat una 
resolució.

5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la correcció de les 
distorsions i dels prejudicis causats.

Article 33. Competència

La competència per a imposar les sancions que esta-
bleix aquesta llei correspon al secretari o secretària 
general del departament competent en matèria de ser-
veis socials.

Capítol IV. Garanties

Article 34. Garantia estadística

1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a 
l’elaboració de polítiques públiques antidiscriminatò-
ries dins l’àmbit LGBT es duran a terme en el marc 
de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic 
en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de 
desembre d’estadística de Catalunya, i d’acord amb la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Da-
des de Caràcter Personal, i la resta de normativa que 
li sigui d’aplicació.

2. Amb aquesta finalitat s’hauran d’elaborar periòdi-
cament estadístiques relatives a:

a) Agressions contra les persones LGBT.

b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta Llei, i 
denúncies penals presentades per delictes en l’àmbit 
de la discriminació o la violència contra les persones 
LGBT.

c) Resolucions administratives emeses, i el sentit de 
les mateixes.

d) Sentències judicials que recaiguin en relació a 
agressions contra persones LGBT.

e) Resolucions administratives positives i negatives 
d’idoneïtat per adoptar, distingint entre parelles legal-
ment constituïdes de diferent sexe i de persones LGBT.

f) Sentències judicials que resolen la impugnació con-
tra les resolucions administratives d’idoneïtat.

Disposició final única

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de  
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Catalunya, i aquells preceptes el compliment dels 
quals exigeix la realització de despesa amb càrrec 
als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes 
a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupos-
tos corresponents a l’exercici pressupostari imme-
diatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Anna 
Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Laura Mas-
sana i Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA; David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE); 
Quim Arrufat i Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt 
(CUP-AE)

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00009/09

Propostes de candidats
Reg. 16549 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16549)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 157 del Reglament 
del Parlament i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, proposa el Sr. Miquel 
Asensio i Quiñonero com a membre del Consell Soci-
al de la Universitat Politècnica de Catalunya, del qual 
adjuntem un currículum vitae.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

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

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
de Barcelona
Tram. 284-00012/09

Propostes de candidats
Reg. 16572 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 16572)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 157 del Reglament del Parlament i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
proposa com a membre del Consell Social de la Uni-
versitat de Barcelona al Sr Ricardo Rodrigo i Amar.

Per donar compliment al que disposa l’article 157, d’ad-
junta el currículum del Sr. Ricardo Rodrigo i Amar.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

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

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
de Lleida
Tram. 284-00013/09

Propostes de candidats
Reg. 16563 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 16563)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que el Sr. Oscar 
Uceda Márquez ha estat designat per a formar part 
del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 
284-00013/09). Adjuntem el seu Currículum Vitae als 
efectes oportuns.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con
sultat a l’Arxiu del Parlament.
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Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
Pompeu Fabra
Tram. 284-00014/09

Propostes de candidats
Reg. 16550 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16550)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 157 del Reglament 
del Parlament i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, proposa el Sr. Car-
les Mundó Blanch com a membre del Consell Social 
de la Universitat Pompeu Fabra, del qual adjuntem un 
currículum vitae.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 13683; 13819 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13683)

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

Del punt 1

«Que demani a l’empresa Ercros que retiri l’expe
dient de regulació d’ocupació presentat a Madrid, que 
accepti la mediació del Govern de la Generalitat i el 
trasllat a Barcelona de les negociacions, que es com

prometi a mantenir la producció de clor a la fàbrica 
de Flix i que ajorni la tramitació de l’expedient de re
gulació d’ocupació fins que el Departament d’Empre
sa i Ocupació i l’Ajuntament de Flix, conjuntament, 
hagin pogut avaluar alternatives al pla presentat. En 
cas de concretarse l’expedient de regulació d’ocupa
ció, es demana que s’explorin totes les vies perquè el 
nombre de treballadors afectats sigui el mínim possi
ble i que les condicions laborals pactades minimitzin 
l’impacte sobre els treballadors.»

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

Del punt 2

«Que insti Ercros a facilitar la implantació a les seves 
instal·lacions de nous processos industrials que perme
tin una reconversió gradual de l’activitat al polígon.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

D’un nou punt

«Que, si es confirma el plantejament presentat per 
l’empresa respecte a la planta de Flix, exigeixi a Er
cros que presenti un pla de restitució i descontamina
ció dels terrenys d’acord amb el que estableix la llei de 
residus i sòls contaminats. A aquest efecte, caldrà tenir 
una cura especial a l’hora de delimitar quines superfí
cies es poden considerar realment ocupades respecte a 
una zona que ocupa un total de 30 hectàrees.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

D’un nou punt

«Que es comprometi a donar suport pressupostària
ment al finançament de les mesures que pugui plan
tejar el Pla estratègic, empresarial i per a l’ocupació 
de les Terres de l’Ebre, que està essent elaborat per la 
Universitat Rovira i Virgili per encàrrec del Departa
ment d’Empresa i Ocupació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13819)

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

Del punt 1

«1. Demanar a l’empresa ERCROS que retiri l’ERO  
presentat a Madrid, acceptant la mediació del Govern 
de la Generalitat i el trasllat a Barcelona de les nego
ciacions, comprometentse a mantenir la producció  
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de clor a la fàbrica de Flix i que ajorni la tramitació de  
l’ERO fins que s’hagin pogut avaluar conjuntament 
amb el Departament d’Empresa i Ocupació i l’ajun
tament de Flix alternatives al Pla presentat. En cas 
de concretarse l’ERO, instar que s’explorin totes les 
vies per a que el nombre de treballadors afectats sigui 
el mínim possible i que les condicions laborals pacta
des minimitzin l’impacte sobre els mateixos.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Instar a que l’empresa Ercros faciliti la implanta
ció a les seves instal·lacions de nous processos indus
trials que permetin una reconversió gradual de l’acti
vitat al polígon.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

D’un punt 3

«3. Comprometre’s a recolzar pressupostàriament el fi
nançament de les mesures que pugui plantejar el Pla 
Estratègic, empresarial i per a l’ocupació de les Terres 
de l’Ebre, que està sent elaborat per la URV per encàr
rec del Departament d’Empresa i Ocupació.»

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 model comercial català
Tram. 250-00250/10

Esmenes presentades
Reg. 13684; 13795 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13684)

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

Del punt 1

«Presentar en el termini de dos mesos un pla de tre
ball en que s’exposi les línies i les actuacions del Go
vern per tal d’afavorir el manteniment i la reactivació 
de l’activitat comercial de Catalunya.»

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

Del punt 2

«Presentar, durant l’any 2013, amb el màxim consens 
possible, un projecte de llei reguladora de l’activitat de 
comerç, serveis i fires que preservi el model comerci
al català i en prevegi l’evolució amb criteris de qua
litat, transparència, lleial competència i equilibri en
tre formats. La nova llei, que haurà d’establir un marc 
normatiu unificat i adaptat a la realitat del sector, in
corporarà la regulació de l’activitat comercial, de les 
modalitats de venda, de les activitats de promoció de 
vendes, de les pràctiques prohibides, de l’ordenació 
dels equipaments comercials, dels horaris comercials 
i de les activitats firals.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13795)

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

Del punt 1

«1. Presentar en el termini de dos mesos, un informe 
en què s’exposi les línies i les actuacions del Govern 
per tal d’afavorir el manteniment i la reactivació de 
l’activitat comercial de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Presentar, durant l’any 2013, amb el màxim con
sens possible, un projecte de llei reguladora de l’ac
tivitat de comerç, serveis i fires que preservi el model 
comercial català i en prevegi l’evolució amb criteris 
de qualitat, transparència, lleial competència i equi
libri entre formats. La nova llei, que haurà d’establir 
un marc normatiu unificat i adaptat a la realitat del 
sector, incorporarà la regulació de l’accés a l’activitat 
comercial, de les modalitats de venda, de les activitats  
de promoció de vendes, de les pràctiques prohibides, de  
l’ordenació dels equipaments comercials, dels horaris 
comercials i de les activitats firals.»
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Proposta de resolució sobre la política agrà·
ria comuna
Tram. 250-00285/10

Esmenes presentades
Reg. 13485; 13818 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CARPAMN, 09.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13485)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

En el punt 1

1. Defensar els interessos del país davant la reforma de 
la PAC perquè Catalunya no quedi marginada respec-
te les altres comunitats autònomes i, en paral·lel, a in-
formar, tant a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural d’aquest Parlament 
com també a les organitzacions agràries, sobre el des-
envolupament de les negociacions amb el ministeri i les 
comunitats autònomes.

1.A) Instar el govern de la Generalitat, a negociar amb 
el govern de l’estat el pagament bàsic de la PAC, la 
part del sobre nacional que li correspon a Catalunya 
tenint en compte els criteris de regionalització institu
cional i productiva que palesin les característiques i 
particularitats de l’agricultura i ramaderia de Catalu
nya per tal que no es perjudiquin els interessos del sec
tor ni es pateixin greuges respecte a les altres regions 
de l’estat.

1.B) Presentar a la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’aquest Parla
ment com també a les organitzacions agràries, els re
sultats de l’estudi d’impacte econòmic, que suposaria 
una possible regionalització productiva a nivell esta
tal, així com sobre el desenvolupament de les negocia
cions amb el Ministerio de Agricultura i la resta de Co
munitats Autònomes.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

En el punt 2

2. Garantir que els Pressupostos de la Generalitat per al 
2013 es contemplin els co-finançaments necessaris pels 
Plans de Desenvolupament Rural (PDR), així com ne-
gociar amb el Govern de l’Estat la inclusió en els seus 
pressupostos dels co-finançaments que els hi correspo-
nen pels projectes de Catalunya.

2.A) Incloure en el pressupostos de 2013 del Depar
tament d’Agricultura Ramaderia Pesca Alimentació i 
Medi Natural les partides suficients què garanteixin el 
cofinançament necessari pel desenvolupament òptim 
del PDR,

2.B) Negociar amb el Govern de l’Estat la inclusió en 
els seus pressupostos de les partides necessàries que 
garanteixin la part de cofinançament del PDR que li 
correspon a l’estat pel desenvolupament òptim de les 
mesures del PDR a Catalunya.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13818)

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

Del punt 1

«1. Seguir defensant els interessos del país davant la 
reforma de la PAC perquè Catalunya no quedi mar-
ginada respecte les altres comunitats autònomes i, en 
paral·lel, a informar, tant a la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’a-
quest Parlament com també a les organitzacions agrà-
ries, sobre el desenvolupament de les negociacions 
amb el ministeri i les comunitats autònomes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Garantir que els Pressupostos de la Generalitat per 
al 2013 es contemplin els co-finançaments necessaris 
per al compliment de la «regla n+2» pels Plans de Des-
envolupament Rural (PDR), així com reclamar amb el 
Govern de l’Estat la inclusió en els seus pressupostos 
dels co-finançaments que els hi corresponen pels pro-
jectes de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Procurar l’adequació dels recursos procedents del 
pressupost de la PAC per tal de que s’adeqüin a les es-
pecificitats del nostre model productiu.»
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Proposta de resolució sobre el desenvolu·
pament de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10

Esmenes presentades
Reg. 13474 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 09.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13474)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

En el punt 1

1. Prioritzar una estratègia conjunta, mitjançant la cre-
ació d’un grup de treball, en el termini de dos mesos, 
que integri els sindicats, les organitzacions agràries i 
els Grups parlamentaris, per tal de garantir la millo-
ra del desenvolupament agroalimentari de Catalunya. 
Una estratègia que permeti definir el model de país 
que volem i en què hi ha de participar, activament, tant 
l’agroindústria catalana, com el sector de la distribu-
ció, també els imprescindibles petits productors inten
sius i ecològics del sector primari que vertebra i de-
senvolupa econòmicament les comarques interiors del 
país i, finalment, els consumidors/es.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les mesures pactades amb la Universitat Po·
litècnica de Catalunya
Tram. 250-00318/10

Esmenes presentades
Reg. 15691; 16031 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15691)

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

De tot el text. Nova redacció:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a negociar amb els òrgans de govern de la 
Universitat Politècnica de Catalunya un pacte de fi
nançament 20132016 que inclogui un pla per resoldre 
el dèficit acumulat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16031)

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

«El Parlament de Catalunya, en garantia de l’autono
mia universitària, respecta els acords presos pels mà
xims òrgans de Govern de la UPC, i insta al Govern 
de la Generalitat de Catalunya a buscar, conjuntament 
amb els diferents estaments d’aquesta universitat, una 
solució alternativa que faciliti la conservació del mà
xim possible de llocs de treball i permeti a la UPC po
der desenvolupar amb eficàcia les funcions de docèn
cia, recerca i transferència de coneixement pròpia de 
la universitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16032; 16081; 16090 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16032)

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

«Atendre i valorar la petició municipal i de les famí
lies de l’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor 
d’obertura d’oferta de places de P3 per al curs 2013
2014, i ajornar un curs la decisió de tancar la línia, 
prèvia avaluació de la viabilitat de l’escola.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16081)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a valorar, conjuntament amb l’ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor i d’acord a les necessitats d’es
colarització del municipi i de la comarca, la continuï
tat de l’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16090)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:

1. Obrir un procés de diàleg i negociació amb la comu
nitat educativa afectada, per trobar la solució social i 
educativament més convenient, que garanteixi l’oferta 
suficient i de qualitat, en totes les etapes educatives per 
a Sant Pere de Vilamajor i els municipis pròxims.

2. Incloure en el pressupost de la Generalitat per l’any 
2013 la dotació necessària per garantir els acords que 
s’assoleixin entre el Departament d’Ensenyament i la 
comunitat educativa en relació a la programació edu
cativa a Sant Pere de Vilamajor.

3. Garantir els recursos necessaris, humans i mate
rials, per al sistema educatiu a Catalunya, de manera 
que la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots 
els nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs 
escolar, siguin prioritats indiscutibles per al Govern 
de la Generalitat, doncs a l’actual conjuntura de difi
cultats econòmiques i financeres, i davant la necessitat 
de complir amb els objectius de dèficit, els governs au
tonòmics han de retallar en altres Departaments i par
tides, abans que en aquelles despeses que afectin di
rectament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicats a l’educació, la sanitat i 
els serveis socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16083; 16091 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16083)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a adequar la planificació del curs escolar 
20132014 i següents, d’acord a la realitat demogràfica 
de Castelldefels, tot valorant la possibilitat de creació 
d’un institutescola a l’actual escola Josep Guinovart. 

En aquest sentit, es tindran en compte tant les dispo
nibilitats econòmiques del Govern, com la possibilitat 
de realització d’altres institutescola a Castelldefels.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16091)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Al punto 1

«[...] escola-institut al Josep Guinovart, garantint el 
manteniment d’una línia de educació infantil.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 3

«3. Incorporar en els pressupostos de la Generalitat de 
2013 l’ampliació de l’Escola Josep Guinovart per que 
pugui acollir l’institutescola amb les instal·lacions de 
qualitat que mereix el nostre model educatiu.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16040; 16082 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16040)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

3. Establir en els propers pressupostos i subsegüents 
les partides necessàries per a la planificació, licitació 
i execució d’aquesta edificació, si la previsió d’ingres
sos, el cobrament dels deutes pendents del govern es
panyol amb la Generalitat i la flexibilització dels ob
jectius de dèficit permeten la inclusió de la dotació 
suficient en els pressupostos 2013 i 2014 per a la inver
sió a realitzar.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16082)

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

Del punt 1

«1. Mantenir les línies educatives d’educació secun-
dària actuals a l’IES Joan Oró de Martorell, sempre 
i quan, consultat l’ajuntament de Martorell, la planifi
cació escolar del municipi i de la comarca ho permeti 
atenent a la realitat demogràfica i als principis d’efi
ciència i disponibilitat econòmica.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar amb la línia de diàleg i acords ja ini
ciada amb l’Ajuntament de Martorell per tal de valorar 
la necessitat d’un nou centre educatiu públic que aculli 
infantil, primària i secundària, i acabar amb els mò
duls provisionals existents.»

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

Del punt 3

«3. Establir en els propers pressupostos i subsegüents 
les partides necessàries per a la planificació, licitació i 
execució d’aquesta edificació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16096; 16080 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16096)

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

«1. Mantenir negociacions amb l’Ajuntament de Reus 
i la Diputació de Tarragona sobre el restabliment de la 
seva participació en el Consorci del Teatre Fortuny de 
Reus, ja que la no continuïtat d’aquesta institució no 
només té efectes sobre la ciutat de Reus sinó a nivell 
nacional.»

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

«2. En el cas de què finalment la fórmula imposada 
sigui la del contracte programa que es garanteixi una 
aportació econòmica de la Generalitat que permeti 
portar a terme projectes de producció pròpia.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 3

«3. Garantir que el CAER pugui continua realitzant 
producció pròpia i no es limiti només a coproducci-
ons d’alguns espectacles del Teatre Nacional de Cata-
lunya.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Del punt 4

«4. Que es mantinguin els llocs de treball actuals i es 
doni transparència de tot el procés als grups municipals 
de l’Ajuntament de Reus.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16080)

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

Del punt 1

«1. Que es negociï amb l’Ajuntament de Reus i la Dipu-
tació de Tarragona la continuïtat del Consorci del Tea-
tre Fortuny de Reus, ja que la no continuïtat d’aquesta 
institució no només té efectes sobre la ciutat de Reus 
sinó a nivell nacional.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. En el cas que finalment la fórmula sigui la del con
tracte programa que, en la mesura que les disponibili
tats pressupostàries ho permetin, es garanteixi el su
port tant econòmic com institucional, de la Generalitat 
al Consorci del Teatre Fortuny de Reus.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Garantir que el CAER pugui continuar realitzant 
producció pròpia i no es limiti només a coproducci-
ons d’alguns espectacles del Teatre Nacional de Cata-
lunya.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Que es mantinguin els llocs de treball actuals i es 
doni transparència de tot el procés als grups municipals 
de l’Ajuntament de Reus.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16079 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16079)

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

Del punt a

«a. Continuar avançant en l’aplicació coordinada del 
Pla d’Atenció Integral a les Persones amb trastorns de 
l’espectre autista i en l’elaboració dels protocols que 
se’n derivin.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt b

«b. Impulsar i implantar aquest protocol en tots els 
àmbit directament implicats en les relacions amb les 
persones que pateixen aquest trastorn: sanitari, edu
catiu, familiar.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 15679).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Esmenes presentades
Reg. 16046; 16075 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16046)

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

«1. Continuar amb la creació d’unitats de Suport a 
l’Educació Especial suficients en centres ordinaris en 
funció de les necessitats detectades.»

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

«2. Continuar garantint als alumnes d’educació espe
cial que tenen manca d’autonomia en desplaçament 
i/o alimentació o un grau de minusvalia igual o supe
rior al 60% escolaritzats en centres ordinaris sostin
guts amb fons públics, el servei de transport i menja
dor escolar amb caràcter gratuït mitjançant els ajuts 
del 100%.

A l’alumnat amb minusvalia inferior al 60% garantir 
la cobertura de suport a les famílies que ho necessitin 
en les beques que gestionen els consells comarcals i 
instar a garantir els recursos suficients en les convo
catòries de menjador i transport escolar del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16075)

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

Del punt 1

«1. Continuar amb la creació d’unitats de Suport a 
l’Educació Especial en centres ordinaris quan les fa
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mílies, els equips tècnics que avaluen les necessitats 
educatives especials i les respectives administracions 
territorials en facin la detecció i proposin la necessitat 
tal i com s’ha anat fent des del curs 20032004 i ai
xí continuar mantenint i configurant el mapa que està 
constituït per més de 350 unitats de suport a l’educació 
especial que hi ha a Catalunya, repartides pels 10 ter
ritoris i que s’estén a 124 municipis.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar garantint als alumnes d’educació espe
cial que tenen manca d’autonomia en desplaçament 
i/o alimentació, o un grau de minusvalia igual o supe
rior al 60% escolaritzats en centres ordinaris sostin
guts amb fons públics, el servei de transport i menja
dor escolar amb caràcter gratuït mitjançant els ajuts 
del 100%.A l’alumnat amb minusvalia inferior al 60% 
la participació a la convocatòria que es fa cada curs 
als Consells Comarcals amb la baremació de profes
sionals atenent la situació de cada família i instar el 
Ministeri d’Educació, cultura i esport a mantenir les 
convocatòries en concepte de menjador i transport es
colar.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16047; 16084 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16047)

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

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con
sensuar de manera immediata amb l’Ajuntament i la 
resta de la comunitat educativa de Sant Esteve Sesro
vires el calendari d’execució de les obres pendents de 
l’institut Montserrat Colomer per tal d’incorporar als 
pressupostos de la Generalitat que s’acordin la parti
da econòmica per a les obres d’ampliació del centre.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16084)

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta al Departament d’Ensenyament 
a reunir-se de manera urgent amb l’Alcalde de Sant Es-
teve Sesrovires així com amb la comunitat educativa 
per tal d’informar-los dels terminis i detalls del procés 
de millora del centre educatiu.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incorporar al Pressupost 2013 una partida 
econòmica destinada a les obres d’ampliació del centre 
Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ga-
rantir l’inici del curs 2014-2015 en les noves instal-
lacions del Centre Montserrat Colomer, tan aviat com 
sigui possible.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16053; 16085 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16053)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar els tràmits necessaris per tal de garantir la cons-
trucció del nou edifici que ha d’acollir l’INS Cal Gra-
vat abans que acabi el curs 2014-2015, si la previsió 
d’ingressos, el cobrament dels deutes pendents del 
govern espanyol amb la Generalitat i la flexibilitza
ció dels objectius de dèficit permeten la inclusió de la  



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 45

dotació suficient en els pressupostos 2013 per a la in
versió a realitzar.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a reconèixer la prioritat de la construcció del 
nou edifici de l’institut Cal Gravat de Manresa com a 
prioritària.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16085)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar els tràmits necessaris per tal de garantir l’inici de la 
construcció, durant l’any 2014, del nou edifici que ha 
d’acollir l’Institut Cal Gravat. abans que acabi el curs 
2014-2015.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16094 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16094)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Del punto 1,

«1. Si finalment el Govern no revoca la decisió de tan
car el centre escolar Can Montllor, i si al final del pe-
ríode de matriculació a la ciutat de Terrassa es fes ne-
cessària la redistribució d’alumnes en d’altres centres, 
el Departament revocarà la seva decisió de tancar l’es-
cola Can Montllor, considerant aquesta escola com a 
centre on escolaritzar infants.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Del punto 2,

«2. Si finalment el Govern no revoca la decisió de tan
car el centre escolar Can Montllor, fer de manera im-
mediata un estudi econòmic comparatiu entre els se-
güents escenaris:

a. Mantenir Can Montllor en la ubicació actual amb 
un mòdul per acollir el nou alumnat.

b. Traslladar Can Montllor en mòduls al solar del barri 
de Les Arenes, amb l’ampliació progressiva cada curs 
en funció de l’alumnat i construint l’edifici en funció 
de les necessitats i de la millora de la situació finance-
ra de la Generalitat.

c. Abans de fer obres d’ampliació d’altres centres edu-
catius per a poder donar cabuda als infants es replante-
jarà el tancament del centre.

En qualsevol cas, i mentre es realitza l’estudi, el Go
vern suspendrà la decisió de tancar el centre de Can 
Montllor. A més, l’opció resultant de l’estudi a que es fa 
referència en aquest punt s’inclourà en els pressupos
tos de la Generalitat per l’any 2013.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Del punto 3

«3. Instar el Govern de la Generalitat per que esta
bleixi a la ciutat de Terrassa una única zona d’inscrip
ció escolar, garantint places en la primera o segona 
opció.»

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

Esmenes presentades
Reg. 16095 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 15.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 16095)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

En el punto 1

«1. Si finalment el Govern no revoca la decisió de tan-
car el centre escolar Can Montllor, en el procés d’inte-

Fascicle segon
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gració dels alumnes provinents principalment de Can 
Montllor a l’escola Roser Capdevila, estudiar i garan-
tir les mesures necessàries perquè el projecte educatiu 
de l’escola Roser Capdevila no se’n ressenteixi. Es ga
rantirà que la ràtio d’alumnes per classe que resulti del 
procés de fusió es mantingui durant tota la vida esco
lar d’aquests alumnes, i en conseqüència que la ràtio 
no sigui ampliada per la incorporació de nou alumnes 
en futurs cursos, així com fer una transició progressi-
va o mantenir transitòriament els equips docents, entre 
d’altres.»

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla de millorament del transport de vi·
atgers per carretera entre les ciutats de l’eix 
Diagonal
Tram. 250-00393/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la senyalitza·
ció complementària de la connexió de l’eix 
Diagonal amb els accessos als ports i els 
aeroports
Tram. 250-00394/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la duplicitat im·
positiva i el conflicte de competències a les 
comarques de Lleida pel pagament del cà·
non de control d’abocaments i del cànon de 
l’aigua
Tram. 250-00395/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la projecció 
d’una rotonda a la intersecció de Riells i Via·
brea de la carretera C·35
Tram. 250-00397/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre les pensions 
del sistema de la seguretat social els bene·
ficiaris de les quals són els infants i els ado·
lescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00399/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la llar d’infants 
de l’illa d’equipaments UA3 del barri del Gui·
nardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció d’una residència i cen·
tre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri 
del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.
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Proposta de resolució de reafirmació del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a policia in·
tegral i de reprovació de les declaracions del 
Ministre de l’Interior que ho qüestionaven
Tram. 250-00403/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la no renova·
ció d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, 
de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10

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 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’acollida turística
Tram. 250-00406/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la bonificació per 

recurrència del cost del peatge als usuaris 

habituals de l’autopista Pau Casals residents 

al Baix Penedès

Tram. 250-00407/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la recepció del 

senyal de la televisió digital terrestre a tots 

els municipis del Montsià, el Baix Ebre i la 

Terra Alta

Tram. 250-00408/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 

els pressupostos del 2013 d’una partida per 

a fer arribar la televisió digital terrestre al 

Godall

Tram. 250-00409/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el replanteja·
ment del tancament de dues línies de P3 a 
les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de 

contingència de la Generalitat per a resoldre 

la situació d’emergència de l’Escola Angele·

ta Ferrer, de Mataró

Tram. 250-00412/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la restitució de 

la urbanització de la plaça de Sanllehy, de Bar·

celona, i dels espais de les estacions afecta·

des per les obres de la línia 9 del metro

Tram. 250-00413/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el tancament 

de la presó de Guantánamo

Tram. 250-00414/10

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 14.05.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generali·
tat de Catalunya al pas pels barris de Grà·
cia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la jornada de 
dedicació especial del personal de l’Admi·
nistració de la Generalitat i sobre les retribu·
cions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
d’un pont de la carretera BV·2249 entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 250-00417/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a les agrupacions de de·
fensa vegetal
Tram. 250-00418/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.
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Proposta de resolució sobre la utilització 

d’espais esportius d’entitats públiques o 

de finançament públic pels infants i adoles·

cents dels centres oberts

Tram. 250-00420/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre el servei de guies 

intèrprets d’emergències de cap de setmana 

per a persones sordcegues

Tram. 250-00421/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la incorporació 

de l’aprenentatge de primers auxilis al currí·

culum escolar

Tram. 250-00422/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la generalitza·
ció del programa de consultoria i suport a la 
xarxa de salut mental comunitària a l’atenció 
primària
Tram. 250-00423/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.05.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.05.2013 al 30.05.2013).
Finiment del termini: 31.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

Proposta de resolució sobre la neteja del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, 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 de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Parc Natural del Port va ser creat l’any 2001, amb 
el Decret 160/2001, de 12 de juny, de declaració del 
Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial 
de les Fagedes dels Ports amb una superfície total de 
35.050 hectàrees, inclou 861 hectàrees de reserves na-
turals i 205 hectàrees de Refugi de Fauna Salvatge què 
es distribueixen entre les tres comarques:



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 52

Terra Alta, 8.961,90 hectàrees; Baix Ebre, 16.072,90 
hectàrees; Montsià, 10.015,70 hectàrees.

Les abundants nevades i pluges posteriors dels passats 
mesos de febrer i març a la part alta del massís del Port 
ha comportat una gran abundància de arbres arrencats 
de soca-rel, de capçades trencades, de grans branques 
al terra que, en molts llocs, a més de dificultar extra-
ordinàriament el pas per les pistes i senderes tradici-
onals, dona una imatge de desolació que es fa difícil-
ment compatible amb la d’un espai protegit, com és la 
major part inclosa en el Parc natural dels Ports.

Ha estat tan gran l’impacte què encara resten tanca-
des o amb accés regulat i limitat moltes de les pistes 
forestals que travessen el Parc i permeten els desplaça-
ments entre zones de difícil accés.

Aquesta situació, si no es fa una neteja de bona part 
del ramatge estès, comportarà, a l’assecar-se un incre-
ment del material combustible i per tant augmentarà 
significativament el risc d’incendi, que aquest estiu 
podria arribar a límits d’alta vulnerabilitat en fer-se 
més difícil els accessos a moltes zones.

Pels motius exposats i per tant de prevenir i avançar-se 
a la difícil situació què es pot donar aquest estiu.

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la se-
güent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Promoure una actuació extraordinària i urgent, amb 
el coneixement i participació dels propietaris particu-
lars allí on estiguin afectats, dirigida a reduir sensible-
ment la quantitat i risc dels arbres i rames caiguts al 
massís del Port com a conseqüència de les abundants 
nevades que s’hi ha produït.

2. Cercar, junt amb les necessàries partides pressupos-
tàries, la possible col·laboració d’entitats, fundacions, 
plans d’ocupació específics i altres que facin ràpida i 
efectiva l’actuació, com el CIRE, les ADFs, les En-
titats Excursionistes i Grups Ecologistes, la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, 
l’obra social de la Caixa, etc.

3. Prioritzar dins dels treballs de neteja i prevenció i 
abans que comenci la campanya d’estiu, la neteja de 
pistes i accessos que puguin facilitar en el cas d’incen-
di els accessos a totes les zones del Parc.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’acomiadament de treballadors de l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14635 i 15445 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, 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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El passat 2 de maig la direcció de l’Agència Catalana 
de Notícies comunicava al comitè d’empresa de l’ACN 
la intenció de prescindir de 9 persones de manera im-
mediata i de no renovar els contractes temporals de 
periodistes de l’Agència. Segons la direcció de l’ACN, 
els motius per fer aquests acomiadaments són adap-
tar-se als ajustaments exigits pel Govern de la Genera-
litat i complir amb la instrucció del consell d’adminis-
tració d’Intracatalonia, que insta a la direcció a reduir 
la partida pressupostària destinada a personal.

La decisió s’ha pres de forma unilateral i no donant 
cap tipus d’opció a la negociació amb els representants 
dels treballadors i treballadores, tot i que el Comitè 
d’Empresa havia sol·licitat obrir una negociació per de-
mostrar que la decisió estava fonamentada sobre xifres 
econòmiques incorrectes.

Aquesta decisió incompleix flagrantment el mandat de 
la Moció 7/X, aprovada pel Ple del Parlament de Cata-
lunya el passat 11 d’abril de 2013, sobre el model pre-
sent i futur de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. En el seu punt e) la moció insta el Govern 
a «Garantir la continuïtat i la viabilitat de l’Agència 
Catalana de Notícies i del seu model de l’àmbit local 
i nacional de servei públic, que ofereix informació de 
qualitat a tots els nivells, i, en el context actual, instar 
la direcció a negociar amb el comitè d’empresa prio-
ritzant al màxim l’estalvi de despeses que no afectin 
directament la plantilla».

D’altra banda, l’acomiadament d’aquestes nou perso-
nes (que és un 15% de la plantilla) suposarà que a fi-
nal d’any, de mantenir-se els sous actuals del personal 
de l’ACN, hi haurà un incompliment de la previsió del 
capítol I perquè la quantitat desemborsada estarà prop 
d’un 9% per sota dels diners previstos i pressupos-
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tats en aquest capítol que estan fixats en 2,1 milions 
d’euros.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. A exigir a la direcció de l’ACN que suspengui la de-
cisió d’acomiadar 9 treballadors i treballadores de for-
ma immediata, així com la no renovació del personal 
que té contractes temporals.

2. A instar la direcció de l’ACN a dialogar i negociar 
amb el Comitè d’Empresa les solucions adients, pri-
oritzant al màxim l’estalvi de despeses que no afec-
tin directament la plantilla (tal i com ja va aprovar el 
Parlament de Catalunya en la Moció 7/X l’11 d’abril 
de 2013)

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marta Ribas Frias, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el sector del 
suro
Tram. 250-00426/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Catalunya té 80.374 hectàrees de suredes, de les que 
aproximadament el 50% es troben en producció, i 
que es localitzen, majoritàriament, a les comarques 
gironines. La producció anual es troba al voltant de 
54.600 quintars catalans de suro potencialment de bo-
na qualitat, amb una tendència positiva impulsada per 
la creixent demanda de suro certificat.

Les suredes, boscos mediterranis occidentals, són for-
macions climàciques que aporten un insubstituïble 
servei ambiental al país: són masses resistents als in-
cendis, fixadores de sòl, preservadores de la biodiver-
sitat, formadores de paisatges específics que permeten 
aprofitaments diversos més enllà dels ambientals. Ai-
xí doncs, ben gestionades, les suredes són boscos ren-
dibles econòmicament, malgrat els terminis tan llargs 
de posada en explotació. Tenen, però, amenaces diver-
ses que podrien posar en qüestió aquesta bona situació 
de sortida: l’existència d’unitats de gestió de dimen-
sió reduïda, el risc d’incendi (que altera negativament 
els torns de pela), les plagues forestals, especialment el 
corc del suro (que suposa unes pèrdues d’uns dos mi-
lions d’euros a l’any) i el reduït volum de compra per 
part de la indústria catalana.

Si s’actua decididament amb polítiques forestals ade-
quades i es continua el procés de planificació i certi-
ficació de les suredes es donaran les condicions per a 
que la indústria catalana del suro compri la producció 
surera dels nostres boscos, acció imprescindible per a 
assegurar-ne la seva gestió correcta.

D’altra banda, Catalunya és, després de Portugal, la 
segona regió mundial en elaboració de taps de suro 
en conjunt i la primera en taps per a vins escumosos 
(uns 1.300 milions, al voltant del 60% del total mun-
dial). El 10% de la producció mundial de taps per a 
vi tranquil es produeix a Catalunya, el que significa 
uns 1.400 milions de taps. D’altra banda persisteix un 
subsector industrial surer dedicat a productes diferents 
dels taps i que, donada la tendència mundial a con-
sumir productes naturals i sostenibles, és un subsec-
tor amb futur. La indústria del suro, modernitzada i 
competitiva, es localitza bàsicament a les comarques 
de Girona, en poblacions com Caldes de Malavella, 
Cassà de la Selva, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i 
Santa Coloma de Farners.

La secular tradició del treball forestal i industrial a ca-
sa nostra ha deixat un pòsit important en forma de co-
neixement, de cultura, que avui justifica l’existència 
d’institucions tan importants com l’Institut Català del 
Suro, entitat consorciada entre el sector públic i pri-
vat i el Museu del Suro a Palafrugell, secció del MN-
ACTEC i el més important museu mundial del suro. 
Ambdós institucions, i en els respectius camps propis 
d’actuació, mantenen la recerca i la divulgació sobre el 
sector de manera eficaç i eficient.

En conjunt, doncs, el sector surer català es un sector 
qualitativament important, un actiu ocupacional dels 
territoris on és instal·lat i un important recurs per al 
desenvolupament local donades les seves bones pers-
pectives de futur. És un sector específicament català al 
que, des de les nostres administracions, s’ha d’ajudar 
amb les polítiques adequades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Dissenyar polítiques d’ajut a l’activitat surera a Ca-
talunya, a les activitats de recerca investigació i desen-
volupament que permetin consolidar i ampliar el seu 
futur com a activitat productiva i com a factor de des-
envolupament local.

2. Facilitar i estimular les sinergies del sector forestal 
i la indústria catalans perquè es puguin desenvolupar 
les mesures necessàries que promoguin la producció 
certificada de suro i el seu consum industrial.

3. Posar en marxa plans d’ajut estables a la silvicultu-
ra del suro, fent especial atenció a la sanitat vegetal, a 
l’augment de superfície en explotació i a l’impuls de la 
certificació forestal.

4. Regular que tot el vi ecològic destinat a consum 
interior i certificat pel Consell de Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) hagi de ser tapat amb suro.

5. Mantenir, actualitzant-les, les subvencions de la 
Generalitat a l’Institut Català del Suro a fi de conso-
lidar-lo com a Institut de referència en les seves tas-
ques de recerca, de laboratori tecnològic i de difusió 
del sector en el seu conjunt.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre els mòduls de 
participació i convivència
Tram. 250-00427/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Els mòduls de participació i convivència (MPC) són 
un mecanisme essencial per tal que el model de re-
habilitació a les presons catalanes aconsegueixi el seu 
objectiu principal, rehabilitar i donar oportunitats a la 
reinserció. Són una metodologia que permet que els 

interns participin en projectes de diversa índole durant 
la seva estada als centre penitenciaris, per tal de re-
forçar la responsabilitat i la participació activa del seu 
procés de canvi. L’accés dels interns als MPC ha de 
ser voluntària ja que implica forts compromisos a ni-
vell terapèutic que no tothom es veu amb cor i amb 
voluntat d’afrontar.

Aquests mòduls, a data d’avui, només existeixen al 
centre penitenciari de Lledoners, on s’han convertit en 
una eina essencial per tal de fer possible la rehabili-
tació i reinserció dels interns. Seria convenient adop-
tar mesures per tal d’impulsar aquestes experiències 
i replicar-les a altres Centre Penitenciaris de Catalu-
nya. La implantació dels MPC a Catalunya comporta-
ria aprendre de l’experiència dels processos d’implan-
tació, aprofitant les sinergies que es puguin generar 
entre els equips i compartint les bones pràctiques del 
centre penitenciari de Lledoners.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Adoptar les mesures necessàries per enfortir el mo-
del actual dels Mòduls de Participació i Convivència i 
implantar aquest model a la resta de centres peniten-
ciaris de Catalunya

2. Anomenar un responsable, en el si de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, encarregat de la im-
plantació d’aquest model a la resta de centres peniten-
ciaris de Catalunya

3. Crear espais de formació continuada als centres pe-
nitenciaris de Catalunya per tal de preparar els equips 
interdisciplinaris de professionals (Vigilància i Trac-
tament), que duen a terme aquest nou model d’inter-
venció

4. Elaborar i donar a conèixer als grups parlamentaris 
un pla d’actuació temporalitzat sobre la implantació 
del model de MPC.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre les taxes muni·
cipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

El sector del comercio de venta no sedentaria o venta 
ambulante en Cataluña es un sector que genera una 
gran cantidad de puestos de trabajo (la inmensa mayo-
ría de los cuales en régimen de autónomos), que activa 
y dinamiza los municipios donde se ejercen y que per-
miten complementar la oferta disponible para las per-
sonas consumidoras.

A las dificultades propias del ejercicio de una activi-
dad en régimen de autónomos se une una específica 
de este sector: el pago en cada uno de los municipios 
donde se ejerce la actividad de determinadas tasas por 
el uso del suelo público.

Actualmente, los y las comerciantes de venta no se-
dentaria se enfrentan a tasas municipales desorbita-
das, absolutamente dispares de una localidad a otra 
y que no siempre están relacionadas con los servicios 
prestados por la entidad local (por ejemplo, limpieza 
de instalaciones donde se ejerce la venta ambulante, 
seguridad, gestión de residuos, etc).

La tasa aplicada a los comerciantes de venta no seden-
taria debería estar directamente relacionada con el gas-
to en el que pueda incurrir el respectivo Ayuntamiento 
en su calidad de prestatario del servicio y de recauda-
dor de la tasa por la ocupación del suelo público.

Por otro lado, ante la dificultad y/o imposibilidad que 
tienen dichos comerciantes de pleitear en cada munici-
pio para la modificación y racionalización de estas ta-
sas, demandan a la Generalitat de Catalunya que vele 
y garantice que el establecimiento de las tasas munici-
pales que afectan a esta actividad responda a criterios 
objetivos, racionales, proporcionados y adecuados.

Por último, cabe destacar que la necesidad de contro-
lar y racionalizar el establecimiento de dichas tasas 
es una reivindicación prioritaria del sector de la venta 
ambulante que goza de un absoluto consenso.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a adoptar medidas que garanticen que:

1. Las tasas municipales aplicables al comercio no se-
dentario en Cataluña (en especial, las relativas al uso 
del suelo público) respondan a unos criterios genéricos 
orientativos que sean objetivos, transparentes, justos y 
directamente relacionados con el servicio que se pres-
ta por parte de la entidad local a los mercados no se-
dentarios.

2. Las entidades locales lleven a cabo los estudios téc-
nicos y económicos necesarios para que, teniendo en 
cuenta los criterios comentados anteriormente, se es-
tablezcan unas tasas adecuadas a la realidad de cada 
municipio.

3. Se proporcione transparencia y publicidad adecua-
da tanto a los criterios genéricos como a los estudios 
sobre los que se base el establecimiento de las tasas a 
nivel de cada municipio.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ocupació per a la reinserció labo·
ral dels beneficiaris de la renda mínima d’in·
serció
Tram. 250-00429/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 14929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March,  
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Exposició de motius

L’any 1990 va implantar-se el Programa Interdeparta-
mental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) coor-
dinat per les Conselleries de Benestar Social i Treball 
de la Generalitat de Catalunya, però va haver d’esperar 
per regular-se mitjançant una llei fins l’any 1996.

L’establiment del programa va estar precedit per un 
procés de concertació social entre el govern de la Ge-
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neralitat i els agents socials. El PIRMI neix després 
de la vaga general del 14 de desembre de 1989, amb la 
intenció de donar cobertura a uns col·lectius amb unes 
determinades problemàtiques sòcio-econòmiques. 
Pretenia donar resposta a les carències dels usuaris per 
aconseguir la seva plena inserció social i laboral.

El PIRMI, amb l’abordatge integral de les situacions, 
elabora un itinerari personalitzat d’inserció sòcio- 
laboral, atorga una prestació econòmica per fer front 
unes despeses mínimes i condiciona el dret a uns in-
gressos mínims a la participació en processos d’in-
serció.

Aquest prestació econòmica –Renda Mínima d’inser-
ció– continua sent un instrument important en la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social, tot i que és hora de 
redefinir-la per adaptar-la a les noves necessitats de les 
persones en situació d’exclusió.

Durant aquests darrers quatre anys, la situació de crisi 
que s’està vivint a l’Estat espanyol i també a Catalu-
nya, amb el creixement exponencial de les taxes d’atur, 
ha produït un augment considerable de sol·licitants de 
la prestació de la renda mínima d’inserció, provinent 
en bona part de persones demandants d’ocupació, que 
han perdut la seva ocupació o que han esgotat les vies 
de protecció que el sistema estatal de Seguretat Social 
preveu.

Aquesta situació ha posat de manifest certs desajus-
tos del sistema de l’RMI, l’origen de la qual pretenia 
donar cobertura a situacions de risc de marginació i 
exclusió social i que actualment està absorbint una 
problemàtica, provinent dels desajustos del mercat de 
treball i del sistema de protecció social.

Una de les condicions per percebre la renda és la vo-
luntat d’inserció social i laboral del beneficiari, en 
aquest sentit es fa necessari per tant un nou impuls 
institucional, i ara es més necessari quan l’atur de llar-
ga durada continua augmentat i cada vegada són més 
les persones que perden el dret a percebre la prestació 
d’atur sense perspectiva de reinserció laboral. Es per 
això que es imprescindible que des del Departament 
de Treball es posin en marxa actuacions motivadores, 
d’orientació laboral, de formació ocupacional i de su-
port a la inserció laboral per aquest col·lectiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
durant el 2013 un pla d’ocupació especialment dirigit a 
la inserció laboral dels beneficiaris de la RMI.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el Memorial De·
mocràtic
Tram. 250-00430/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 14930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat 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 per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Exposició de motius

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix en primer lloc l’obligació «de la Generalitat  
i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i 
el manteniment de la memòria històrica de Catalunya 
com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistèn-
cia i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» 
i disposa que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les 
iniciatives institucionals necessàries per al reconeixe-
ment i la rehabilitació de tots els ciutadans que han 
patit persecució com a conseqüència de la defensa de 
la democràcia i l’autogovern de Catalunya». En segon 
lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat ha 
de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi 
en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat 
dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes 
i del reconeixement de totes les persones que han patit 
persecució a causa de llurs opcions personals, ideolò-
giques o de consciència».

En base a aquest article, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memo-
rial Democràtic, creant aquesta institució amb la fi-
nalitat de preservar la memòria democràtica del país  
com a expressió de la seva llibertat, i servir com a ins-
trument per a la realització de polítiques públiques 
destinades a la recuperació de la memòria de persones 
i institucions que van fer front al règim franquista, i 
amb la voluntat de convertir la memòria democràtica 
de la col·lectivitat en un capital ètic i polític que com-
memorés la lluita per l’assoliment dels valors demo-
cràtics, reconegués els seus protagonistes i estimulés 
la formació i la investigació en els valors de la pau, el 
respecte mutu, la llibertat i la democràcia.

Les polítiques públiques destinades a recordar i difon-
dre l’esforç d’aquells ciutadans i ciutadanes que van 
treballar per restaurar els valors i principis democrà-
tics davant l’opressió dels règims totalitaris, dicta-
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dures i formes autoritàries de govern, són un senyal 
d’identitat de l’Estat democràtic.

L’article 1.1 de la Llei 13/2007 defineix el Memorial 
com una «entitat de dret públic dotada de personali-
tat jurídica pròpia, i plena capacitat d’obrar [...]». Així 
mateix, en aquest article, apartat 3, s’estableix que el 
Memorial «[...] es coordina amb els altres organismes 
de la Generalitat en el desenvolupament d’actuacions 
[...]». La rellevància, competències i plena capacitat 
d’obrar del Memorial Democràtic, han estat minora-
des mitjançant el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de re-
estructuració del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals que en el seu article 53 converteix el 
Memorial en una entitat dependent de la Subdirecció 
General de Memòria i Pau, a la qual s’atribueix la fun-
ció de «facilitar la vehiculació de la relació i coordina-
ció de la Generalitat amb el Memorial Democràtic», 
a més d’altres disposicions que expressen clarament 
aquesta pèrdua de competències. Així, es descriuen 
funcions d’aquesta Subdirecció General que en la Llei 
estan expressament atribuïdes al Memorial i que bui-
den el contingut competencial d’aquest últim a favor 
d’un organisme d’un rang institucional molt inferior. 
Així resulta dels apartats a, b, c, d i g de l’art. 53 del 
Decret esmentat.

L’article 5 de la Llei 13/2007 diu que els «òrgans de 
govern i administració del Memorial Democràtic són 
la Junta de Govern, la Presidència i la Direcció», així 
com que «aquests són assistits pel Consell Assessor i 
el Consell de Participació». L’article 6 de la mateixa 
llei preveu que els membres de la Junta de Govern si-
guin nomenats pel Govern i pel Parlament. El Decret 
145/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els Es-
tatuts del Memorial Democràtic, en el seu article 12 
preveu que «la Junta de Govern es reunirà, en sessió 
ordinària, un mínim de dos cops l’any». L’article 16 de 
la Llei 13/2007, obliga a que «La Junta de Govern ha 
d’elaborar anualment un informe sobre les seves acti-
vitats» i que «l’informe anual ha d’ésser lliurat al Go-
vern i al Parlament»

És per això que és necessari mantenir i impulsar l’ac-
tivitat que ha estat portant a terme el Memorial Demo-
cràtic de Catalunya, i acabar amb el decaïment en el 
que es troba sotmès actualment per la falta de voluntat 
política d’impuls de les polítiques públiques de memò-
ria, la duplicitat de funcions amb altres organismes, i 
la manca de funcionament dels seus òrgans de govern 
i de participació.

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. Revisar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de rees-
tructuració del Departament de Governació i Rela-

cions Institucionals, en aquells punts que afecten al 
Memorial Democràtic, de manera que no afecti a les 
competències d’aquest organisme previstes a la Llei 
13/2007, de 31 d’octubre.

2. Realitzar les actuacions necessàries per tal de ga-
rantir la continuïtat efectiva del Memorial Democràtic 
de Catalunya com a referent nacional en polítiques pú-
bliques de memòria democràtica, en la línia de la Llei 
13/2007, de 31 d’octubre.

3. Nomenar els membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic, així com impulsar la celebra-
ció de reunions dels seus òrgans de Govern i de con-
sulta, la Junta de Govern, el Consell Assessor i el 
Consell de Participació, en el termini màxim de dos 
mesos.

4. A mantenir l’equip professional del Memorial De-
mocràtic i garantir que aquest disposi de recursos hu-
mans suficients per assegurar el compliment dels ob-
jectius fundacionals de l’entitat.

5. Reclamar la presentació al Govern i al Parlament de 
l’informe anual del Memorial Democràtic de l’exerci-
ci 2012, tal com preveu l’article 16 de la Llei 13/2007, 
de 31 d’octubre.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la unitat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat 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 comissió 
de cultura i llengua.

Exposició de motius

Les Corts aragoneses actualment està debatent un Pro-
jecte de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües 
i modalitat lingüístiques pròpies d’Aragó. Aquest text 
modifica l’anterior Llei de llengües, avui vigent, on es 
reconeix com a llengües parlades a la comunitat d’Ara-
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gó al castellà, a l’aragonès i al català, amb les seves 
modalitats lingüístiques pròpies.

Aquest nou projecte de llei es refereix a l’aragonès i 
al català com a «lenguas aragonesas de uso predomi-
nante en las áreas septentrional y oriental» sense rebre 
en cap moment l’apel·latiu propi. Igualment s’elimina 
l’existència de les acadèmies de les llengües catalana i 
aragonesa, passant a dependre d’una única Acadèmia.

En aquests moments l’aragonès té uns 11.000 parlants 
a l’Aragó i està en clar retrocés. El català té una pre-
sència encara viva a la Franja amb més de 50.000 par-
lants.

La decisió del Govern i les Corts aragoneses són sobi-
ranes però des del Parlament de Catalunya no podem 
restar aliens al mal que aquest tipus de decisions po-
den fer a la permanència i vivència del català a l’Ara-
gó. Ambdues llengües són patrimoni cultural d’Aragó 
i qualsevol intent d’invisibilitzar-les o menystenir-les 
només pot respondre a mal entesos interessos polítics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupa-
ció per la decisió del Govern i de les Corts aragoneses 
per obviar el català i l’aragonès amb la seva denomina-
ció pròpia com a llengües del seu territori.

El Parlament insta el Govern a:

1. Traslladar a la conferència sectorial de cultura de 
l’Estat l’aprovació d’una Declaració de la unitat de la 
llengua catalana en totes les seves expressions i deno-
minacions, que inclogui el foment i ús de la llengua en 
tots els territoris on és present.

2. Obrir un diàleg amb el govern aragonès per definir 
acords en matèria de política lingüística per a l’ús i el 
foment del català i traslladar-li la preocupació expres-
sada pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la commemora·
ció de la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El 12 de setembre de 1213 va tenir lloc la batalla de 
Muret que va marcar el futur de Catalunya i Occi-
tània. En motiu de la commemoració dels 800 anys 
d’aquella batalla diverses institucions occitanes, i molt 
especialment el Consell Regional de Migdia-Pirineus, 
estan organitzant un seguit d’actes durant l’any 2013. 
Sembla lògic que la Generalitat de Catalunya pugui 
també commemorar aquell fet històric.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Incloure una referència (en forma d’actuació musi-
cal o lectura poètica vinculades a la cultura occitana) 
als 800 anys de la batalla de Muret i a les relacions en-
tre Catalunya i Occitània dins l’acte commemoratiu de 
la Diada Nacional d’enguany.

2. Convidar a una delegació del Consell Regional de 
Migdia-Pirineus a la celebració de la Diada Nacional 
d’enguany.

3. Enviar una delegació de la Generalitat a algun dels 
actes commemoratius de la batalla de Muret organit-
zats per la regió de Migdia-Pirineus.

4. Convidar a les entitats culturals catalanes a parti-
cipar en els actes en commemoració de la batalla de 
Muret.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el finançament 
del Memorial Democràtic i el manteniment de 
la memòria històrica
Tram. 250-00433/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat està portant a terme una 
política en relació al Memorial Democràtic basada en 
la restricció de la participació de les entitats memoria-
listes i en una reducció dràstica del pressupost, de les 
activitats i del personal de la Institució que posen en 
perill les seves funcions i fins i tot la seva existència. 
Aquesta política, que pot entrar en contradicció amb 
l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia, no ha estat pre-
sentada davant el Parlament. Sembla lògic, doncs, que 
el Parlament exigeixi debatre la política de Memòria 
de la Generalitat i que recordi al Govern les seves obli-
gacions estatutàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Donar compliment a l’article 54 de l’Estatut d’Au-
tonomia.

2. Presentar davant la Comissió d’Afers Institucionals 
del Parlament el programa de política pública de la 
Memòria i les previsions de futur del Memorial De-
mocràtic.

3. Aturar qualsevol reducció de personal o de pressu-
post fins que s’hagi celebrat al Parlament el debat so-
bre el programa esmentat en el punt 2.

Palau del Parlament, 8 de maig 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 trasllat dels 
interns del centre penitenciari de la Trinitat 
Vella i l’enderrocament d’aquest centre
Tram. 250-00434/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 15158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Recentment s’ha anunciat per part del Departament 
de Justícia l’existència d’un informe en què es basa-
rà la política del Govern de la Generalitat en matèria 
d’equipaments penitenciaris. Encara més recentment, 
el propi conseller de Justícia, en seu parlamentària, 
ha efectuat diversos anuncis en relació a la posada en 
marxa d’alguns centres penitenciaris catalans, i el tan-
cament d’altres.

No obstant això, és causa de preocupació general que 
el conseller de Justícia no hagi fet cap anunci cap a un 
dels centres penitenciaris, el de Trinitat Vella a Bar-
celona, al voltant del qual s’ha generat una situació 
conflictiva que afecta directament al veïnat d’aquest 
barri barceloní, i preocupa no només a aquest, sinó 
també al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de la ca-
pital.

Atès que el Departament de Justícia ha manifestat 
la seva voluntat d’iniciar aquest nou mandat reorde-
nant els equipaments penitenciaris, i és exigible que 
en aquesta reordenació no quedi novament ajornada 
una solució per a un dels centres penitenciaris cata-
lans que estan experimentant una obsolescència més 
accelerada.

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

Proposta de resolució

És per això que el Parlament de Catalunya acorda:

1. Instar el Govern de la Generalitat a posar data, no 
més enllà del 31 de desembre de 2013, per al trasllat de 
tots els interns actuals de la presó de Trinitat Vella a 
d’altres centres penitenciaris propers.
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2. Instar el Govern de la Generalitat a enderrocar les 
construccions de l’actual centre penitenciari de Trini-
tat Vella.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per als desocupats de més de cin·
quanta anys
Tram. 250-00435/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 15160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Un dels efectes més perniciosos que ha provocat la cri-
si econòmica i que ha accentuat la reforma laboral ha 
estat l’augment considerable de les persones desocupa-
des de 45 anys o més, i que es troben atrapades a l’atur, 
en moltes ocasions de llarga durada, i encara lluny de 
la jubilació.

Les previsions demogràfiques indiquen la reducció de 
la natalitat, per la qual cosa la reincorporació de les 
persones més grans de 50 anys al mercat laboral ha de 
tenir un doble efecte positiu: per una banda, pot reduir 
el risc de pobresa d’aquest col·lectiu per baixes pen-
sions, i per l’altra, l’increment de les taxes d’activitat 
ajudarà a atenuar la caiguda de la natalitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar mesures urgents i específiques per als 
treballadors de 50 anys o més que es troben en situació 
d’atur de llarga durada, entre d’altres:

– Una borsa de treball per a majors de 50 anys.

– Incentius a les empreses per a la contractació de per-
sones més grans de 50 anys.

– Un dispositiu de reconeixement de competències 
amb caràcter preferent.

– Polítiques actives específiques de qualificació i re-
qualificació professional.

– Un sistema de beques per assistència a la formació 
per a persones amb responsabilitats familiars.

– Incentius per a l’autoocupació.

– Transmissió de l’experiència a empreses a través 
d’equips formats per persones de diferents edats.

– Incentius a la reinserció laboral.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, diputada; Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
protocols per a la gestió de les comunica·
cions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 15161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

La recent fuga d’una persona que es trobava privada 
de llibertat a la Presó Model de Barcelona, pel mètode 
d’intercanviar la roba amb la persona que el visitava, 
ha posat de relleu algunes mancances en la vigilància 
de les comunicacions dels interns als centres peniten-
ciaris catalans.

Cada mes es produeixen més de 2.000 comunicacions 
entre persones privades de llibertat en centres peni-
tenciaris catalans i persones que els visiten. La ges-
tió d’aquestes comunicacions ha de garantir ensems la 
dignitat i la intimitat de les persones privades de lli-
bertat i dels seus visitants, la seguretat del personal 
encarregat de la seva vigilància i custòdia, i l’evitació 
tant de les fugues com d’altres situacions de poten cial 
risc.

A tals efectes són rellevants tant els protocols que s’es-
tableixin en l’inici, transcurs i final de les esmentades 
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comunicacions, com els mitjans materials que s’em-
prin per tal de verificar la triple garantia abans esmen-
tada. Aquests mitjans hauran de ser, per tant, adequats 
a la finalitat, que ha de ser legítima, així com propor-
cionats i raonables.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda:

1. Instar al Govern de la Generalitat i, en concret, al 
seu Departament de Justícia, a la revisió immediata 
dels protocols existents per a la gestió de les comuni-
cacions dels interns, que haurà d’atendre, entre d’altres 
consideracions, a les conclusions de l’expedient obert 
arrel de la fuga, durant el mes d’abril de 2013, d’un in-
tern de la Presó Model de Barcelona.

2. Instar al Govern de la Generalitat, en tot cas, a do-
tar a tots els centres penitenciaris catalans dels mitjans 
materials necessaris per assegurar que en les comuni-
cacions no es puguin produir errors en la identificació 
d’interns o visitants que puguin conduir a una fuga o a 
situacions de risc, garantint tant la seguretat dels pro-
fessionals encarregats de la vigilància i custòdia dels 
interns, com la dignitat i intimitat d’aquests darrers i 
de les persones que els visiten.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la finalització 
i la posada en funcionament dels equipa·
ments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del bar·
ri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’any 2004 es va aprovar el planejament urbanístic de la 
Unitat d’Actuació 3 (UA3) Guinardó a la ciutat de Bar-
celona.

Projecte que contemplava la construcció d’un Centre 
d’Atenció Primària Salut Guinardó; una residència per 
a gent gran, i un centre de dia; un Casal de joves; una 
escola bressol; un mercat nou; habitatges de protecció 
oficial i un aparcament. El projecte també suposava 
la reurbanització de la zona incorporant més de 2.000 
m2 d’espais verds. Equipaments necessaris, llargament 
esperats i reivindicats pels veïns i veïnes del barri del 
Guinardó

Durant l’any 2010 s’inicien les obres per a la construc-
ció de l’illa d’equipaments després de superar un gran 
nombre d’obstacles, ocupació de les antigues naus in-
dustrials, talls de llum, problemes de mobilitat pel tall 
de carrers de l’entorn, etc. Situació que dificulta el dia 
a dia del barri i en perjudica greument l’activitat co-
mercial.

Actualment les obres estan aturades tot i que les cons-
truccions estan pràcticament finalitzades, aquesta si-
tuació representa que el pol d’atracció i revitalització 
que el conjunt d’equipaments de la UA3 del Mercat del 
Guinardó ha de suposar per a l’entorn es veu greument 
afectada.

El tancament dels edificis sense finalitzar-los ni po-
sar-los en funcionament suposa abandonar totes les 
expectatives de revitalització del barri i incomplir els 
compromisos amb el veïnat, les entitats i el comerç del 
Guinardó.

Considerem del tot imprescindible la finalització del 
projecte tal i com estava aprovat i consensuat per les 
entitats associacions de veïns i veïnes del Guinardó, 
que des de fa anys esperen la seva execució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat el com-
pliment dels seus compromisos, amb la finalització i 
posada en funcionament dels equipaments de la Unitat 
d’Actuació 3 (UA3) de barri del Guinardó de la ciutat 
de Barcelona, dels que n’és titular.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, José Manuel Villegas 
Pérez, diputado del Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

En el municipio de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental) la modificación de horarios llevada a cabo por 
el Departamento de Salud afecta directamente al Ser-
vicio de urgencias médicas nocturnas del CAP de la 
calle Jaume I, de las 20:00 a las 8:00 horas, hecho que 
implica que después de 40 años de servicio de urgen-
cias en horario nocturno se pierda un servicio que el 
conjunto de la ciudadanía de Montcada i Reixac en-
tiende como de carácter básico.

Desde la inauguración del CAP de las Indianes, en el 
año 2007, se abrió una etapa en la cual la oferta y la 
calidad de los servicios sanitarios para la ciudad de 
Montcada i Reixac debían mejorar de forma ostensible 
y, contrariamente a esta previsión lógica, han ido em-
peorando con problemas en el servicio de ginecología, 
pediatría, traumatología, lo que se ha visto empeorado 
en la actualidad con la supresión del servicio de urgen-
cias nocturnas.

Los ciudadanos del municipio de Montcada i Reixac 
han mostrado reiteradamente su total oposición a las 
medidas adoptadas por el Departamento de Salud de 
la Generalitat de Catalunya que reduce los servicios 
sanitarios con el objetivo de disminuir el presupuesto 
de dicho Departamento.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a dejar sin efecto la reducción horaria aplica-
da a las urgencias médicas nocturnas del CAP de Jau-
me I de Montcada i Reixac.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el servei d’ur·
gències nocturnes del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El proper 18 de juliol de 2013 farà dos anys del tan-
cament del servei d’urgències nocturn al CAP Jaume 
I de Montcada i Reixac. Aquesta decisió es va prendre 
de forma totalment unilateral per part del Govern de 
la Generalitat i ha suposat un greu perjudici per tota la 
ciutadania del citat municipi.

Des de llavors, la Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (FAVMIR) ha encapçalat les 
protestes contra aquest tancament. Cal recordar també 
que el 22 de setembre de 2011 el Parlament de Cata-
lunya va aprovar la resolució 263/IX que obligava al 
Govern de la Generalitat a dotar els serveis de gineco-
logia, d’un pediatra al CAP del centre i d’un pediatra 
d’urgències.

A dia d’avui, el servei d’urgències nocturnes del CAP 
de Montcada i Reixac continua tancat i el nombre de 
metges i pediatres del CAP ha baixat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat 
amb i suport a la FAVMIR i insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Reobrir de forma immediata el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I de Montcada i Reixac.

2. Garantir la continuïtat del servei d’urgències noc-
turnes tots els dies de l’any als usuaris d’aquest CAP, 
independentment del nombre de visites ateses per 
aquest servei.

3. Mantenir els llocs de treball dels professionals sani-
taris encarregats de prestar el servei d’urgències noc-
turnes d’aquest CAP.
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4. Donar compliment de forma immediata a la resolu-
ció 263/IX del Parlament de Catalunya, sobre la dota-
ció de diversos centres de salut de Montcada i Reixac 
amb serveis de pediatria i de ginecologia.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la declaració com a zona sensible de la 
conca i el delta del Besòs
Tram. 250-00440/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Hor-
tènsia Grau Juan, 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 sobre el manteniment de 
la declaració com a zona sensible a efectes de la Direc
tiva europea 91/2717CEE de la Conca i el delta del riu 
Besós per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En data 21 de maig de 1991 el Consell de les Comuni-
tats Europees va adoptar la directiva 91/271 CEE en la 
que definia els requisits que han de complir els aboca-
ments de les EDAR’s. Així mateix, s’hi definien els lí-
mits que s’han de complir en les zones sensibles (medi 
aquàtic que és o pot ser eutròfic, segons l’Annex II de 
la directiva), que a més de complir els límits d’aboca-
ment de DBO (25 mg/l O2), DQO (125 mg/l O2) i MES 
(35 mg/l), havien de complir també els següents límits 
d’abocament: fòsfor total inferior a 2 mg/l i nitrogen 
total inferior a 15 mg/l.

En data 6 de març de 1997 els Ajuntaments de Barce-
lona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besos, 
varen signar el conveni de cooperació per a la restau-
ració del tram final de la llera del riu Besòs. L’objectiu 
d’aquest conveni era la restauració tan mediambiental 
com social de la part final del riu Besòs des de Mont-
cada i Reixac fins a Santa Coloma de Gramenet. Ac-
tualment el Parc fluvial del Besòs s’estén des dels de 

Montcada i Reixac fins al desguàs a mar i està gestio-
nat per la Diputació de Barcelona.

Des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’han realitzat di-
verses actuacions de recuperació de l’espai fluvial en 
molts municipis de la conca del Besòs, a tall d’exem-
ple la recuperació del tram mig del riu Ripoll, realitza-
da per aquest ajuntament amb col·laboració ciutadana 
molt activa.

En data 3 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC 
la Resolució MAH/2194/2006 en la que s’especifiquen 
les zones sensibles dins la conca del Besòs, en la que 
s’inclouen tots els cursos d’aigua continus excepte el 
riu Sec i la riera de l’Avencó.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües cir-
culants i complir amb la Directiva 91/271 CEE res-
pecte a les zones sensibles, gairebé tots els sistemes 
públics de sanejament disposen de tractaments per a 
l’eliminació de nutrients.

La posta en marxa progressiva de les EDAR’s de la 
Conca del Besòs, ha fet possible la recuperació de  
la qualitat de les aigües superficials en tota la conca, a 
més de l’eliminació de DBO, DQO i MES, el funcio-
nament ha propiciat a la recuperació de la fauna aquà-
tica en els rius de la conca. La posta en marxa de les 
ampliacions de les EDAR’s amb l’objectiu d’eliminar 
la matèria nitrogenada (principalment amoni que és 
tòxic per a la vida aquàtica) mitjançant els processos 
de nitrificació/desnitrificació ha propiciat una baixa-
da molt significativa dels nivells d’amoni en les aigües 
superficials.

S’ha pogut verificar que en aquests darrers anys, s’han 
incrementat substancialment tan el nombre d’espècies 
de peixos com el nombre d’individus de cada pobla-
ció. És de destacar el retorn l’anguila a la Conca del 
riu Besòs (no encara a Montcada i Reixac), i ressaltar 
el notable increment de la bagra catalana (Squalis la-
ietanus) i del barb de muntanya (Barbus meridionalis) 
espècie de protecció prioritària.

L’aturada dels processos de nitrificació/desnitrificació 
en les EDAR’s, tindria com una de les seves conse-
qüències l’increment dels nivells d’amoni en les ai-
gües superficials. Es considera que nivells per sobre 
d’1 mg/l d’amoni són tòxics per la vida aquàtica, prin-
cipalment dels peixos.

La pèrdua de la qualitat de les aigües circulants tam-
bé comportaria la pèrdua de diversitat en aus, tan en 
número d’espècies, l’any 2012 s’han superat les 320 
espècies d’aus diferents. Actualment és fàcil d’ob-
servar l’ànec collverd, el cabusset, les polles d’aigua, 
el blauet, els esplugabous, corbs marins, o els cames 
llargues. La pèrdua de fauna piscícola redundaria en 
una davallada d’espècies d’aus, per la modificació del 
seu hàbitat natural.

Vista la proposta del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, pel qual es revisarien les zones sensibles del 
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districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones 
costaneres.

Ateses les resolucions i mocions adoptades per un 
gran nombre de municipis així com els Consorcis del 
Besòs i per la defensa del riu Besòs, per reclamar que 
es mantingui la declaració de zona sensible de la con-
ca i la desembocadura del riu Besòs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a mantenir la designació de zona sensi-
ble, a efectes de compliment de la Directiva 91/271/
CEE, a la Conca del Besòs per tal de conservar el 
marc normatiu que, des de fa gairebé 7 anys, limita 
els nivells de nitrogen als abocaments d’aigües resi-
duals urbanes.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, Hortènsia Grau 
Juan, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
d’ús, protecció i promoció de les llengües i 
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 15395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, por-
taveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, 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 de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix 
el català com a llengua romànica parlada a Catalunya, 
a la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a 
la Franja de Ponent, a la Catalunya del Nord, a Andor-
ra, a la ciutat sarda de l’Alguer i a la comarca murciana 
del Carxe.

La unitat de la llengua catalana s’ha vist amenaçada 
en nombroses ocasions al llarg de la seva llarga his-
tòria.

Tanmateix, són inapel·lables i contundents des del punt 
de vista científic els informes i estudis de la comunitat 
científica que un i altre cop han certificat que la llen-
gua que es parla a Salses i Guardamar, a Maó i a Fra-
ga és la mateixa independentment de les riques varie-
tats dialectals que, com en totes les llengües del món, 
caracteritzen la nostra llengua. Més enllà dels estudis 
que avalen la unitat de la llengua, qualsevol ciutadà 
de les Illes, València o Fraga sap que el que parla és 
català.

Malgrat això, darrerament estem assistint des de les 
comunitats autònomes governades pel Partit Popular, 
a actes d’ingerència i intrusisme en l’àmbit lingüístic a 
l’hora de nominar la llengua catalana en el seu àmbit 
territorial, tot i haver-hi sentències com la del Tribunal 
Suprem que reconeix que el català i el valencià, per 
exemple, no són llengües diferents, i deixa en l’àm-
bit de la doctrina científica la capacitat per establir-ho, 
donat que és una qüestió aliena al dret. Gràcies als es-
tudis dels sociolingüistes, que aporten el coneixement 
necessari per contrarestar els prejudicis lingüístics de 
la ideologia que s’amaga darrera d’aquests discursos 
de determinats partits polítics, des de la racionalitat, i 
sobretot, des del sentit comú, està abastament demos-
trat quina és la denominació de les llengües dels dife-
rents territoris de l’Estat.

El Partit Popular en totes les comunitats que governa 
s’entesta un i altre cop a negar l’evidència, i mostra 
amb les seves accions que té una fixació d’atac siste-
màtic contra la llengua catalana, amb totes les seves 
varietats, que només es pot explicar des del punt de 
vista ideològic, accions que ens retornen a altres mo-
ments de la història d’aquest país. El PP un cop i un 
altre actua i legisla contra la llengua catalana obviant 
l’evidència científica i la voluntat ciutadana. Ho va fer, 
en l’estatut del País Valencià, evitant nomenar el que 
s’hi parla com el que és: català, i n’hi va dir Valencià. 
N’hi digui com n’hi digui valencià i català –com s’ha 
demostrat reiteradament– és la mateixa llengua. Ho va 
fer a l’Aragó quan el PP va guanyar les darreres elec-
cions dient que el que es parla a la Franja era aragonès 
oriental. Ara fa un tomb més per negar la realitat i par-
la de LAPAO. Però el que parlen a la Franja és català.

El Partit dels Socialistes hem defensat sempre i con-
tinuem defensant la unitat de la llengua i denunciem 
la utilització ideològica sistemàtica que fa el PP de les 
llengües, en especial l’atac sistemàtic contra el català. 
Fem nostre el comunicat de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, l’autoritat de l’àmbit lingüístic català encarregada 
de fixar els criteris científics sobre lingüística i socio-
lingüística, que amb data 8 de maig de 2013 ha emès i 
que diu el següent: «Davant de les informacions sobre 
l’ús, derivat de noves disposicions legals aragoneses, 
de les sigles LAPAO i LAPAPYP, que corresponen, 



21 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 83

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 65

respectivament, als confusos circumloquis llengua 
aragonesa pròpia de l’àrea oriental i llengua aragonesa 
pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca, la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans vol fer 
constar que l’entitat d’aquestes llengües fa temps que 
està establerta per la filologia amb els noms de cata-
là i aragonès, i que en cap cas no es pot considerar 
que LAPAO i LAPAPYP (o els circumloquis corres-
ponents) són noms de cap idioma, com tampoc no ho 
seria LAOE (llengua aragonesa oficial de l’Estat). La 
confusió, deliberada o no, del nom de les llengües és 
contrària al sentit comú i a la convenció científica, i 
impròpia de la pràctica legislativa democràtica, sigui 
autonòmica, estatal o internacional».

Davant d’aquesta nova ingerència i intrusisme polítics 
del PP que només es pot entendre des de l`ànim de ge-
nerar conflicte entre comunitats lingüístiques, just el 
contrari de la que és la funció de qualsevol llengua: la 
comunicació i la intercomunicació entre parlants.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Rebutja aquest atemptat polític a la unitat de la llen-
gua catalana que un altre cop el Govern del PP de 
l’Aragó ha perpetrat inventant-se de forma artificial 
una nova denominació per canviar amb criteris polí-
tics i ideològics el nom de les llengües que la població 
parla, l’aragonès o llengua catalana parlada a l’Aragó.

2. Insta el Govern de l’Aragó a rebutjar aquesta estram-
bòtica proposta i consideri el català com a patrimoni 
aragonès i comú als altres territoris del domini lin-
güístic català: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, 
Franja de Ponent, Catalunya del Nord, Andorra, l’Al-
guer i el Carxe.

3. Insta el Govern de l’Aragó que, enlloc de convertir 
la llengua en un element de polèmica i confrontació, 
treballi per dotar la ciutadania de les polítiques neces-
sàries de formació i prestigi, sense excepcions, de to-
tes les llengües que es parlen al territori aragonès.

4. Insta el Govern de l’Aragó a treballar conjuntament 
amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat filo-
lògica de la llengua catalana per elaborar les regulaci-
ons i normatives necessàries per impulsar l’aragonès 
i/o llengua catalana a l’Aragó.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Joan Ignasi Ele-
na i Garcia, diputat; Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta; Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

Sant Vicenç dels Horts és el municipi amb major ín-
dex d’atur de la comarca del Baix Llobregat. És també 
el municipi de la comarca amb una renda per càpita 
menor. Un dels problemes que afecten a moltes famí-
lies és el de la manca d’habitatge. La utilització de la 
caserna de la Guàrdia Civil podria pal·liar el problema 
de la manca d’habitatge.

Aquesta reivindicació social és assumida per l’equip 
de govern de l’Ajuntament. D’altra banda aquesta situ-
ació es reprodueix a d’altres municipis de Catalunya.

Es té constància de que en d’altres municipis de Cata-
lunya, s’han establert convenis per obtenir la cessió, o 
venda per un preu reduït, de casernes o terreny corres-
ponents a antigues casernes de la Guardia Civil, per 
ser destinades a la construcció d’habitatge social de 
lloguer protegit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. A realitzar totes gestions amb el Govern de l’Estat, 
d’acord amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
per obtenir la cessió d’ús o de propietat de l’edifici de 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç 
dels Horts per tal que pugui ser destinada a habitatge 
social de lloguer protegit.

2. A recuperar i actualitzar els treballs i estudis efec-
tuats per la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Medi ambient i habitatge de la Generalitat, fins l’any 
2010, per identificar totes les casernes i d’altres instal-
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lacions de l’Estat a Catalunya que podrien ser destina-
des a habitatge social, i re-emprendre les negociaci-
ons, ja iniciades en el seu moment, amb el Govern de 
l’Estat per aconseguir que siguin dedicades a aquesta 
finalitat.

Palau del Parlament, 9 de maig 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 la planificació 
sanitària del Baix Llobregat per al període 
2013·2020 i sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00443/10

Presentació
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 

Socialista, Manuel Reyes López, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jaume 

Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

José Manuel villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 15447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, 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 de Salut.

Exposició de motius

El sector sanitari del Baix Llobregat Litoral, format 
pels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, 
Begues i Sant Climent de Llobregat, atén a una po-
blació de gairebé 180.000 habitants en creixement po-
blacional malgrat la crisi econòmica i les perspectives 
municipals van en d’augment.

L’Hospital de Viladecans exerceix l’atenció hospita-
lària juntament amb el centre sociosanitari Frederica 
Montseny, amb un alt nivell de resolució de qualitat de 
molts problemes de salut des de la proximitat.

Aquest Hospital disposa d’indicadors (Benchmarks 
Top 20 IASIST i Central de Resultats) que permeten 
afirmar que la qualitat assistencial i l’eficiència són al-
tes, amb un pressupost de contracte del CatSalut ajus-
tat a 40 milions d’euros.

El nombre d’altes es situa entorn de les 9.700 (9.578 
el 2008, 10.001 el 2010, 9.954 el 2011 i 9.746 el 2012), 
superiors a l’Hospital del Vendrell, Palamós, Badalona 
Serveis Assistencials, Vilafranca-Consorci Sanitari de 

l’Alt Penedès, etc.; el nombre d’urgències es situa en-
torn les 42.000, amb un percentatge baix d’ingressos, 
d’un 10%, i una estada mitjana de 5,37 dies.

Històricament, l’Hospital de Viladecans ha comptat 
amb una alta activitat diagnòstica (151.292 Consultes 
Externes el 2011) i quirúrgica sense ingrés, gràcies a 
unes bones i reformades instal·lacions.

La valoració dels ciutadans és bona: segons les en-
questes del CatSalut, el 2009 puntuaven amb un 8 
l’atenció hospitalària amb una fidelitat del 82,5%, i el 
2011 la puntuació se situà en un 7,2 a les urgències, 
amb una fidelitat del 75%, un 7,2 a les consultes exter-
nes i una fidelitat del 77,1%.

Les llistes espera pels 14 procediments quirúrgics en 
temps de garantia són altes, 3.000 pacients el 2.011 
(segons la Central de Resultats) amb una mitjana de 
10 mesos. Amb un compliment molt bo en circuits de 
diagnòstics oncològics, 26 dies en cirurgia oncològica 
i menys de 20 en circuits de càncer de bufeta, colon, 
mama o maligne de pell.

L’any 2006, a través del Pla Sanitari del Baix Llobre-
gat (i posteriorment integrat al Mapa sanitari, socio-
sanitari i de Salut pública, el 2010), es posa en funci-
onament el nou centre sociosanitari a Viladecans i es 
comença a treballar per un nou Hospital. El projecte 
funcional (amb els professionals, la regió sanitària i el 
Departament de Salut i CatSalut) decideix un model 
de nou centre molt resolutiu, molt central a resoldre 
els diagnòstics i tractaments sense o amb poc ingrés, 
molt quirúrgic i en xarxa, especialment amb els Hos-
pitals de Sant Boi i Bellvitge i molt comunitari amb la 
primària i els equipaments sociosanitaris i socials del 
territori, centrat en el continuum assistencial dels crò-
nics, i en aquest sentit es treballa en el projecte bàsic 
arquitectònic i en l’adquisició dels terrenys per cons-
truir-lo.

Els darrers dos anys, amb el canvi de govern, la in-
certeses de present i futur són la norma, a banda de 
retallades.

Des de la unificació de gerència amb l’Hospital de 
Bellvitge, la indefinició política incentiva la rumoro-
logia de què l’Hospital de Viladecans tancarà i deixa-
rà de ser hospital, així com de la paràlisi de qualsevol 
inversió.

El passat 29 d’abril els cinc alcaldes dels municipis als 
que dóna cobertura l’Hospital de Viladecans es van re-
unir amb el conseller de salut per conèixer el mapa 
de serveis de la comarca i el futur de l’Hospital, i van 
veure amb preocupació com el conseller els comunica-
va que la Generalitat no té prevista fer l’ampliació de 
l’hospital a curt termini.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Presentar en el termini de tres mesos la planificació 
sanitària del Baix Llobregat 2013-2020 que inclogui:

a) El rol de l’Hospital Viladecans com a referència de 
proximitat mèdic-quirúrgic a Viladecans, Castellde-
fels, Gavà, Begues i Sant Climent de Llobregat, con-
cretant l’activitat assistencial i pressupost 2013-2016.

b) El model de cooperació sanitària i sociosanitària en 
xarxa territorial del Delta del Llobregat i zona metro-
politana sud, Hospital de Bellvitge, Sant Joan de Deu, 
Sant Joan Despí, Institut Català d’Oncologia, prefe-
rentment.

2. Garantir la partida pressupostària pel projecte exe-
cutiu definitiu del nou Hospital de Viladecans en els 
pressupostos del 2013.

3. Presentar davant dels alcaldes del territori i els pro-
fessionals sanitaris el pla per Hospital de Viladecans i 
el pla del Delta del Llobregat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Eva Granados i Galiano, diputada del GP SOC; Ma-
nuel Reyes López, diputat del GP PPC; Jaume Bosch 
i Mestres, diputat del GP ICV-EUiA; José Manuel Vi-
llegas Pérez, diputat del GP C’s; David Fernàndez i 
Ramos, diputat del G Mixt

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat 
Social i la posada en marxa d’un programa 
sanitari i social al CAP Guineueta
Tram. 250-00444/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 15484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March,  
diputat, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ag-
nès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre el traspàs d’un 
edifici de la TGSS i per la creació d’un programa de 
prevenció de la salut orientat a la gent gran al barri  
de la Guineueta al Districte de Nou Barris de Barcelo
na (Barcelonès), per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El tancament de les urgències nocturnes del CAP de 
la Guineueta i posterior reubicació del CUAP de Nou 
Barris a les antigues Cotxeres de Borbó, ha deixat una 
sensació pèrdua de proximitat del servei als veïns de 
La Guineueta i de Canyelles a més d’altres parts del 
districte de Nou Barris.

Els habitants de Canyelles, Guineueta, Roquetes i Ver-
dum són en gran part, gent gran i amb pocs recursos i 
famílies que s’han vist molt afectades per la crisis, són 
zones amb gran risc de pobresa i exclusió social i, en 
molts casos, amb dificultat en la mobilitat.

Atès que el Consorci Sanitari de Barcelona ha sol-
licitat la cessió d’ús dels locals adossats al CAP de 
la Guineueta (Passeig Valldaura, 135), propietat de la 
Tresoreria de la Seguretat social, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la 
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Persistir en la negociació amb la Tresoreria de la Se-
guretat Social per aconseguir la cessió d’ús dels locals 
adjunts al CAP de la Guineueta.

2. Que tan bon punt es materialitzi la cessió d’ús dels 
locals adossats al CAP de la Guineueta (Passeig Vall-
daura, 135), propietat de la Tresoreria de la Seguretat 
Social, es posi en marxa en aquest espai un programa 
sanitari i social per a la gent gran del barri de la Gui-
neueta coordinat conjuntament per l’Institut Català de 
la Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Oriol Amorós i 
March, Alba Vergés i Bosch, Agnès Russiñol i Amat, 
diputats, del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
contracte programa amb els agents econò·
mics i socials sobre la incidència dels ajus·
taments i la reversió dels sacrificis econò·
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 15598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Oriol Junqueras i Vies, pre-
sident del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre Impuls d’un 
Contracte Programa que garanteixi l’estat del benestar 
i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamen-
tals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La capacitat d’afrontar les adversitats depèn de la for-
talesa col·lectiva. De la mateixa forma que la crisi ha 
intensificat les solidaritats en el si de les famílies i les 
comunitats, ens cal alçar la mirada com a país i esten-
dre aquesta actitud com a col·lectivitat nacional.

Catalunya faria un gran pas endavant si el conjunt 
d’actors socials i institucionals fóssim capaços de 
seure en una taula i articular un Contracte Programa, 
que acordi la magnitud i incidència dels ajustaments, 
i que estableixi els mecanismes de reversió dels sacri-
ficis econòmics i socials que recauen sobre els treba-
lladors i empresaris.

Catalunya no pot deixar cap ciutadà al marge, ni per-
dre de vista el nord de la recuperació de l’activitat eco-
nòmica i l’ocupació. Perquè sí que podem, si demo-
cràticament ens guanyem la sobirania, i perquè sabem 
perfectament que sí que hi ha recursos, perquè la so-
cietat catalana genera 36.000 M en impostos anual-
ment. Davant la urgència econòmica i social ens cal 
posar la democràcia en mans dels ciutadans i procurar 
que la situació no desbordi la capacitat d’acció i repre-
sentació del conjunt d’agents i institucions econòmi-
ques i socials del país.

No podem perdre de vista que la situació actual de col-
lapse de les finances públiques deriva d’un espoli fis-
cal anual equivalent al 8% del PIB, de l’existència de 
frau fiscal, així com dels deutes de l’Estat en concepte 
de Disposició addicional 3a,que permetrien evitar re-
tallades aquest 2013 per valor de 2.868 M. Al mateix 
temps, sense una distribució equitativa dels objectius 

de dèficit que fixa l’Estat vers les CCAA, equivalent 
al 35% de l’objectiu pel conjunt de l’Estat, no hi haurà 
cap marge per fer polítiques socials i de suport a l’ocu-
pació i a l’activitat productiva, més enllà de pagar pro-
veïdors i nòmines dels treballadors públics.

Avui Catalunya ha de forjar un pacte social que obri 
un procés constituent per salvar l’estat del benestar i 
superar la crisi econòmica. Perquè sens dubte, la justí-
cia social i la igualtat d’oportunitats són els fonaments 
de la nostra llibertat.

Catalunya ha de bastir un procés de concertació social 
sabent que l’autonomia ha estat anorreada pels meca-
nismes d’intervenció. Hem de fer pinya per reivindicar 
un canvi en la política europea d’austeritat que priorit-
zi el creixement, i plantar-nos davant de l’Estat espa-
nyol per evitar que decretin a Catalunya una caiguda 
dels pressupostos que empitjorin més l’atur i la capaci-
tat de controlar el dèficit.

El conjunt del país amb els agents socials només po-
dem aspirar a sortir de la crisi amb grans consensos de 
país i, per això, convé pactar un Contracte Programa 
que comprometi el conjunt dels agents socials i eco-
nòmiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern català a im-
pulsar, en el marc de l’Acord Estratègic, un Contracte 
Programa amb els agents econòmics i socials que es 
fonamenti amb els següents elements:

– Modificar la Llei d’Estabilitat per vincular la recu-
peració dels ingressos públics a la reversió de les re-
tallades de l’estat del benestar i la pressió tributària 
d’aquests darrers anys, i garantir polítiques d’estímul 
a la generació de nova ocupació i activitat econòmica.

– En base al marc pressupostari previst a mitjà termi-
ni a la Llei d’Estabilitat Pressupostària, establir un or-
dre de prioritats en la distribució dels futurs recursos 
públics per partides de despesa que prioritzi el resta-
bliment de les cobertures socials en els àmbits educa-
tius, sanitaris i socials, i que restitueixi els ajustaments 
practicats als sous dels treballadors públics.

– Prioritzar l’ajust de la despesa per la via de l’aug-
ment de l’eficiència –com ara la compra pública, l’ús 
dels actius immobiliaris o la reducció de les partides 
de compres de béns i de serveis–, així com de la re-
ducció i minimització de despeses més prescindibles, 
com ara les despeses de representació i protocol, des-
pesa generada per òrgans superiors i organismes inde-
pendents, etc. Així mateix, garantir a través dels orga-
nismes competents, una estricta supervisió en l’ús dels 
recursos públics d’acord amb aquests criteris.
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– Establir un compromís de priorització dels recur-
sos d’endeutament a la morositat de les administraci-
ons envers les pimes catalanes, el suport a l’activitat 
econòmica, la productivitat i l’ocupació en la línia de 
l’acord estratègic.

– Concertar els ajustaments amb criteris de progressi-
vitat, i segons la seva consideració de serveis públics 
preferents per preservar el principi d’igualtat d’opor-
tunitats. Incorporar instruments d’avaluació de l’im-
pacte de les polítiques públiques en la gestió pressu-
postària del Govern per tal d’objectivar l’efecte de la 
distribució de partides de despesa sobre els col·lectius 
més vulnerables i l’activitat econòmica del país.

– Actuar conjunta i decididament contra el frau fiscal.

– Prendre mesures per situar la morositat al nostre país 
dins dels els estàndards europeus.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre Oriol Junqueras i Vies
President del GP de CiU President del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’àmbit de pla·
nificació territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 15686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Teresa Vallverdú i Albornà, diputada, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu 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 per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Penedès ha manifestat llargament la seva ferma vo-
luntat d’esdevenir vegueria dins l’organització territo-
rial pròpia de Catalunya. En aquest camí, és precisa la 
definició i articulació de l’àmbit de planificació terri-
torial del Penedès.

Aquesta reivindicació ha estat escoltada i recolli-
da pel Parlament de Catalunya que el 22 de juliol de 
2010 aprovà la Llei 23/2010, de modificació de la Llei 
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de plani-
ficació territorial del Penedès.

A continuació calia continuar el desplegament regla-
mentari de l’àmbit i, en aquest sentit, el 23 de desem-

bre de 2011 es publicà l’Edicte de 16 de desembre de 
2011, pel qual se sotmet a informació pública el Pro-
jecte de decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 
22 de juliol. La voluntat expressada pel Govern en la 
publicació de l’Edicte era donar participació als ciuta-
dans en el procés d’elaboració del projecte normatiu, 
fet que compartim, però també fixava que el termini 
per presentar al·legacions al mateix finiria el 20 de ge-
ner de 2012. Passat abastament aquest termini, el De-
cret per desplegar la Llei 23/2010 no s’ha publicat i, 
des de fa més d’un any, no s’ha iniciat cap actuació per 
tal de desenvolupar l’acord del Parlament.

No hi ha cap raó objectiva per aturar o endarrerir 
aquest procés, ja que la pròpia Memòria d’avaluació 
de l’impacte de les mesures proposades pel projecte 
de Decret esmentat, reconeixia que aquest procedi-
ment per a la configuració de l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès no representa cap cost més en-
llà del produït per les tasques de recollida i resposta de 
les manifestacions d’adscripcions emeses pels ajunta-
ments dels municipis afectats i, si escau, algun altre 
tràmit administratiu menor.

Catalunya, a partir de la majoria social que dóna la re-
presentativitat d’aquest Parlament, ha iniciat el procés 
cap a decidir lliurement el seu futur com a poble. Els 
ciutadans de Catalunya, tal i com mostren les enques-
tes, donen suport de forma majoritària per construir 
un nou estat independent. Davant d’aquesta evidència 
és urgent adequar l’àmbit de planificació territorial del 
Penedès al desplegament que actualment compten els 
altres set àmbits de planificació, per tal que arriba-
da l’hora d’establir la nova organització territorial de 
Catalunya, aquest compti de partida amb les mateixes 
condicions i oportunitats que la resta d’àmbits.

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. Procedir a la publicació immediata del Decret pel 
qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de 
modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per 
fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès.

2. Fer efectives totes les accions possibles per tal de 
desenvolupar l’àmbit de planificació territorial del Pe-
nedès, per fer-lo homologable en quant a funcions i 
atribucions a tota la resta d’àmbits.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2013

Teresa Vallverdú i Albornà Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co·
missió de polítiques de lluita contra la des·
ocupació
Tram. 252-00011/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15678 i 15904 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 39, 54 i concordants del Reglament del 
Parlament, proposen la creació d’una comissió especí-
fica de seguiment per lluitar contra l’atur.

Proposta de creació d’una comissió específica  
de seguiment per a la lluita contra l’atur

Exposició de motius

L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la lluita contra 
l’atur.

L’actual situació de crisi i d’atur que viu la societat ca-
talana, amb la conseqüent pèrdua de teixit industrial i 
empresarial, ha de rebre una resposta per part de les 
administracions públiques.

Les administracions públiques i en aquest cas, la Ge-
neralitat de Catalunya, han de portar a terme tots els 
canvis legislatius per tal d’afavorir l’ocupació, per tal 
motiu, és fonamental poder incrementar el teixit pro-
ductiu de la societat catalana, el que ajudarà a al crei-
xement econòmic i a la creació de llocs de treball.

També es necessari establir un marc administratiu més 
eficaç, d’accés al finançament, de potenciació de l’acti-
vitat productiva dins la societat i d’afavorir l’increment 
del teixit empresarial, tant en el número d’empreses 
com en la voluntat d’aconseguir que les empreses exis-
tents continuïn operant i alhora puguin augmentar la 
seva dimensió.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica de se-
guiment per a la lluita contra l’atur, d’acord amb el que 
estableix l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parla-
ment per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

Les mesures que es puguin impulsar l’ocupació a Ca-
talunya, entre els quals, hi podrien haver els següents:

− Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra 
industria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

− Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudi-
ants en un mercat de treball cada vegada més exigent 
i competitiu.

− Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finança-ment basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat 
alternatiu borsari o les societats de garantia recípro-
ca, els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense 
oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sem-
pre que l’escenari pressupostari ho permeti.

− Foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que 
ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. 
Els emprenedors necessiten que les administracions 
remoguin els obstacles burocràtics per a la implan-
tació de noves empreses, que els faciliti el seu des-
envolupament amb mesures de suport (desgravacions 
fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l’em-
prenedor.

− La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica de seguiment per a la lluita 
contra l’atur tindrà la vigència corresponent a la de la 
legislatura en curs.
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La comissió podrà redactar un informe final que, si 
escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jordi 
Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a millorar la situació de la justícia i els 
centres penitenciaris
Tram. 300-00041/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 16536 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carmen de Rivera Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acu-
erdo con lo que establece el artículo 138 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente interpe-
lación al Govern para que sea sustanciada en el Pleno 
que tiene que celebrarse los próximos días 22 y 23 de 
mayo de 2013.

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departament de 
Justicia para mejorar la situación de la justicia y de los 
centros penitenciarios en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2013

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera Pla
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la formació 
professional
Tram. 300-00042/10

Presentació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16539 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 22 i 23 de 
maig de 2013.

– Sobre la formació professional.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls d’un 
contracte programa que garanteixi l’estat 
del benestar i la recuperació del nivell dels 
serveis bàsics fonamentals
Tram. 300-00043/10

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16547 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, 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 22 i 23 de maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre l’impuls d’un Contracte Programa que garantei-
xi l’estat del benestar i la recuperació del nivell dels 
serveis bàsics fonamentals?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Pere Aragonès i Garcia
Diputat adjunt del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
col·lapse provocada per la supressió de pla·
ces de jutges substituts
Tram. 300-00044/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16548 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22 i 23 de maig de 2013.

– Quines actuacions vol impulsar el govern de la Ge-
neralitat davant la greu situació de col·lapse generada 
a l’àmbit de la justícia catalana con a conseqüència de 
la supressió de les places de jutges substituts acordada 
pel Ministerio de Justicia?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la transforma·
ció de l’Administració pública en estructura 
d’estat
Tram. 300-00045/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 16557 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 
22 i 23 de maig 2013.

– Quin és el capteniment del Govern per tal de trans-
formar l’administració pública de Catalunya en una 
sòlida estructura d’estat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 300-00046/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16566 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 22 i 23 
de maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les polítiques de prevenció i extinció d’incendis?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la internacio·
nalització dels sectors agroalimentari, pes·
quer i forestal
Tram. 300-00047/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 16575 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 
22 i 23 de maig.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la in-
ternacionalització del sector agroalimentari, pesquer i 
forestal català?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’immigració
Tram. 300-00048/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16578 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 22 i 23 de maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la política de immigració?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili·
tat d’una diputada
Tram. 234-00015/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 14 de maig de 2013, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
diputada Marta Pascal i Capdevila relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat de la diputada Marta Pascal i Capdevila (tram. 
234-00015/10).

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 15510 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:
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Comissió

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta

Marta Pascal i Capdevila

Baixa

Àngels Ponsa i Roca

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Elecció del secretari

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 15 de maig 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 ele-
git secretari el diputat Joan Recasens i Guinot en subs-
titució de la diputada Cristina Bosch i Arcau.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 15511 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió

Comissió de Cultura i Llengua

Alta

Marta Pascal i Capdevila

Baixa

Mireia Canals i Botines

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 

PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 15512 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió

Comissió de Peticions

Alta

Meritxell Roigé i Pedrola

Baixa

Josep Lluís Cleries Gonzàlez

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Ratificació del president

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda el 7 de maig de 2013, d’acord amb els arti-
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratifi-
cat com a president el diputat Joan Morell i Comas per 
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a proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
Ferran Falcó i Isern.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 15514 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Violant Cervera i Gòdia, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la renúncia com 
a secretària de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Violant Cervera i Gòdia
Diputada del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 15516 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Marta Pascal i Capdevila

Baixa

Antoni Balasch i Parisi

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, proposa:

– Al diputat Xavier Dilmé i Vert secretari de la Co-
missió, ja que la diputada Violant Cervera i Gòdia a 
presentat la seva renúncia.

– A la diputada Marta Pascal i Capdevila portaveu de 
la Comissió, ja que el diputat Xavier Dilmé i Vert, ha 
presentat la seva renúncia.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 15513 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Alta

Marta Pascal i Capdevila

Baixa

Josep Lluís Cleries Gonzàlez

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Constitució i ratificació de la presidenta

Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors

El dia 12 d’abril de 2013 a les 13.00 hores, en la ses-
sió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha 
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constituït la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 58.2 i 
40.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Me-
sa del Parlament del 5 de març de 2013, pels diputats 
següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ferran Falcó i Isern
Joan Recasens i Guinot

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya

Pere Aragonès i Garcia
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista

Juli Fernández Iruela
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pedro Chumillas Zurilla
José Antonio Coto Roquet
M. Dolors Montserrat i Culleré

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

Joan Mena Arca
Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez
David Fernàndez i Ramos

El GP del Partit Popular de Catalunya, al qual ha cor-
respost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 5 de març de 2013, va designar pre-
sidenta la diputada M. Dolors Montserrat i Culleré, la 
qual ha estat ratificada per la Comissió.

D’acord amb els antecedents, la Mesa del Parlament 
va acordar que la Comissió tingués un òrgan rector 
unipersonal, integrat exclusivament per la presidenta, 
per a presidir i ordenar els treballs de la Comissió. Ai-
xí mateix, encomanà al lletrat que assisteix la Comis-
sió de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixe-
car l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau 
de la presidenta, les certificacions que correspongui.

El lletrat de la Comissió La presidenta de la Comissió
Fernando Domínguez Garcia M. Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 408-00015/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de 
maig de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles 40.1 i 57.2 del Reglament, 
ha acordat que la Comissió d’Estudi del Dret a De-
cidir sigui integrada per dos membres de cada grup 
parlamentari, excepte en el cas del grup que tingui la 
presidència, que té dos membres més el president. La 
Comissió ha d’adoptar les decisions pel sistema de vot 
ponderat.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Designació de membres
Reg. 15509 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.05.2013

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 62 del Reglament del Parlament, comunica 
que la representant del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara és la diputada Marta Pascal i Capdevila.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 10/X, 
sobre les polítiques d’inclusió social i d’era·
dicació de la pobresa
Tram. 390-00010/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.05.2013

Control del compliment de la Moció 11/X, 
sobre els efectes de la sentència del Tribu·
nal de Justícia de la Unió Europea relativa 
als desnonaments per execució hipotecària
Tram. 390-00011/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.05.2013

Control del compliment de la Moció 12/X, 
sobre la política de foment de l’emprenedo·
ria i de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 390-00012/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.05.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Inte·
rior, sobre els grups salafistes establerts a 
Catalunya
Tram. 354-00051/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
14901).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Inte·
rior, sobre els incidents esdevinguts a Ma·
ials (Segrià) al maig del 2012
Tram. 354-00052/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
14901).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.05.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interior, 
sobre el pagament del fons d’ajut social des·
tinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00053/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
14901).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.05.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen·
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els criteris i l’estat dels 
serveis als parcs i espais naturals
Tram. 354-00060/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Jové, president de la Comunitat de Regants 
del Canal Segarra·Garrigues, davant la Co·
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali·
mentació i Medi Natural perquè expliqui el 
seu capteniment amb relació a la política de 
preus del Govern
Tram. 356-00026/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Catalana de Pro·
ductors de Porcí (Porcat) davant la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
informi sobre la situació del sector de la in·
dústria agroalimentària
Tram. 356-00111/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes·
ca, Alimentació i Medi Natural perquè expli·
qui els criteris i l’estat dels serveis als parcs 
i espais naturals
Tram. 356-00123/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 101.

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants del Pacte per la indústria davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre·
sentin aquesta iniciativa
Tram. 356-00184/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i March, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Marc Vidal i 
Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas 
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, David 
Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt (reg. 11947).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de l’Associació Espanyola de Direcció 
y Desenvolupament de Persones a Catalu·
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocupa·
ció perquè informin sobre la situació de les 
relacions col·lectives de treball i de la direc·
ció de persones a les empreses i les admi·
nistracions públiques
Tram. 356-00185/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del 
Grup Mixt (reg. 11948).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del direc·
tor general de Comerç davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
l’establiment d’un centre comercial de fabri·
cants en terrenys de l’Incasòl
Tram. 356-00194/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
13300).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la fundació Marianao davant la 
Comissió de la Infància perquè exposi les 
aportacions de l’entitat al document de ba·
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00198/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 5, tingu-
da el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Memorial Democràtic davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
situació actual d’aquesta entitat
Tram. 356-00201/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14724).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Memorial Democràtic davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la situació i les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 356-00203/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la repercus·
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00206/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de Pimec·Comerç davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la repercussió en el comerç de Cata·
lunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 356-00207/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Nacional de Grans 
Empreses de Distribució davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya 
de la futura llei de l’Estat de garantia d’uni·
tat de mercat
Tram. 356-00208/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació del Consell d’Empreses Distribuï·
dores d’Alimentació de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in·
formi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga·
rantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00209/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Catalana de Super·
mercats i Distribuïdors davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de 
la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat 
de mercat
Tram. 356-00210/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in·
formi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga·
rantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00211/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la repercussió en el co·
merç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00212/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 15469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.05.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Fe·
deració Catalana contra el Càncer davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00019/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.
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Compareixença de representants de la Fe·
deració Catalana d’Entitats de Paràlisi Ce·
rebral i Etiologies Similars davant la Co·
missió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pac·
te per a la infància
Tram. 357-00023/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença de representants del Fòrum 
Salut Mental davant la Comissió de la Infàn·
cia per a exposar llurs aportacions al docu·
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00024/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació del Co·
mitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comis·
sió de la Infància per a presentar l’informe In·
fància a Catalunya 2012·2013
Tram. 357-00026/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Famílies 
Acollidores davant la Comissió de la Infància 
per a exposar la seva posició amb relació al 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00027/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença del president de l’Institut 
Català de la Fusta davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació per a informar sobre les 
possibilitats de creació d’ocupació del mer·
cat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00032/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 100.

Compareixença del director general del Cen·
tre Tecnològic Forestal de Catalunya da·
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels pro·
ductes del bosc
Tram. 357-00033/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 100.

Compareixença del president del Consorci Fo·
restal de Catalunya davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació per a informar sobre les pos·
sibilitats de creació d’ocupació del mercat de 
la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00034/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 100.

Compareixença del portaveu de l’Observa·
tori contra l’Homofòbia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe corresponent al període 2011·2012
Tram. 357-00058/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 102.
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Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona i Cohesió Social de 
Comissions Obreres de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per 
a informar sobre la situació de les dones al 
món laboral i sobre les necessitats en polí·
tiques actives d’igualtat en empresa i ocu·
pació
Tram. 357-00062/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 102.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de 
la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a in·
formar sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00063/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 102.

Compareixença d’una representació de la Se·
cretaria de la Dona i per la Igualtat de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la situació de les dones al món labo·
ral i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00064/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 102.

Compareixença d’una representació de 
la Secretaria de la Dona de la Confedera·
ció General del Treball davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so·
bre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00065/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 102.

Compareixença d’Antoni Puñet Plensa, de la 
plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar 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. 357-00071/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 99.

Compareixença de Ramon Fontova Carles, 
de la plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi·
litat per a informar sobre la importància de 
preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri 
i sobre els processos administratius relacio·
nats amb aquesta preservació
Tram. 357-00072/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 99.
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Compareixença de Miquel Plensa, alcalde 
d’Algerri (Noguera), davant la Comissió de Ter·
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre la im·
portància de preservar l’espai natural de la tos·
sa d’Algerri i sobre els processos administratius 
relacionats amb aquesta preservació
Tram. 357-00073/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 15.05.2013, 
DSPC-C 99.

Compareixença de representants del comi·
tè d’empresa de Televisió de Catalunya da·
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi·
suals per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00085/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.

Compareixença de representants del comi·
tè professional de Televisió de Catalunya da·
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi·
suals per a informar de la situació del mit·
jà en matèria de continguts i de criteris dels 
professionals
Tram. 357-00087/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.

Compareixença d’una representació del co·
mitè d’empresa de Televisió de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals per a informar sobre la situació labo·
ral i sobre les seves propostes amb relació 
als convenis laborals i al contracte programa
Tram. 357-00089/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.

Compareixença de representants del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Co·
missió de Control de l’Actuació de la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals per a 
informar sobre la situació actual
Tram. 357-00090/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.

Compareixença de representants del comi·
tè professional de Catalunya Ràdio davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació del mitjà en 
matèria de continguts i de criteris dels pro·
fessionals
Tram. 357-00091/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.
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Compareixença d’una representació del co·
mitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació laboral i so·
bre les seves propostes amb relació als con·
venis laborals i al contracte programa
Tram. 357-00092/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 10.05.2013, 
DSPC-C 95.

Compareixença de Marta Erola, directora 
de Coordinació Rural de Catalunya, davant 
la Comissió de la Infància per a explicar les 
seves propostes per a la igualtat i la millora 
de la vida dels infants de l’àmbit rural
Tram. 357-00123/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació de Jus·
tícia i Pau davant la Comissió de la Infància 
per a exposar les aportacions d’aquesta en·
titat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00129/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió de la In-
fància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació del Ca·
sal dels Infants del Raval davant la Comissió 
de la Infància per a exposar les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00130/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Cata·
lunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar les aportacions d’aquesta entitat 
al document de bases del Pacte per a la in·
fància
Tram. 357-00131/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació d’UNI·
CEF davant la Comissió de la Infància per a 
exposar les aportacions d’aquesta organit·
zació al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00132/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Compareixença d’una representació de la fun·
dació Marianao davant la Comissió de la Infàn·
cia per a exposar les aportacions de l’entitat al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00137/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 5, tinguda 
el 14.05.2013, DSPC-C 96.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 14.05.2013, DSPC-C 96.
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Compareixença de Josep Maria Jové, pre·
sident de la Comunitat de Regants del Ca·
nal Segarra·Garrigues, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural per a explicar el seu cap·
teniment amb relació a la política de preus 
del Govern
Tram. 357-00138/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 101.

Compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Productors de Porcí 
(Porcat) davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca per a informar sobre la 
situació del sector de la indústria agroali·
mentària
Tram. 357-00139/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural en la sessió núm. 3, tinguda el 
15.05.2013, DSPC-C 101.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 15.05.2013, DSPC-C 101.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 11

Convocada per al dia 22 de maig 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

22 de maig de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 22 de maig, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00015/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dicta-
men: BOPC 83, 73).

3. Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre. Tram. 
202-00024/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 39, 20).

4. Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana. Tram. 202-00029/10. 
Text elaborat per la Ponència. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 50, 6).

5. Procediment per a elegir dos membres del Consell 
de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalu-
nya. Tram. 284-00006/09. Grups parlamentaris. De-
signació.

6. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Tram. 284-00009/09. Grups parlamenta-
ris. Designació.

7. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Tram. 284-00011/09. Grups parlamentaris. 
Designació.

8. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat de Barcelo-
na. Tram. 284-00012/09. Grups parlamentaris. De-
signació.
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9. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Lleida. Tram. 
284-00013/09. Grups parlamentaris. Designació.

10. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fa-
bra. Tram. 284-00014/09. Grups parlamentaris. De-
signació.

11. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Rovira i Vir-
gili. Tram. 284-00015/09. Grups parlamentaris. De-
signació.

12. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Girona. Tram. 
284-00021/09. Grups parlamentaris. Designació.

13. Procediment per a elegir un vocal o una vocal de 
la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Cata-
lunya. Tram. 284-00001/10. Grups parlamentaris. De-
signació.

14. Procediment per a elegir tretze membres del Con-
sell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalu-
nya. Tram. 284-00002/10. Grups parlamentaris. De-
signació.

15. Procediment per a elegir el vicepresident o vice-
presidenta de la Junta de Museus de Catalunya. Tram. 
284-00003/10. Grups parlamentaris. Designació.

16. Procediment per a elegir set vocals del Consell As-
sessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries. Tram. 284-00004/10. Grups parlamentaris. 
Designació.

17. Procediment per a elegir cinc membres del Con-
sell Superior de la Cooperació. Tram. 284-00005/10. 
Grups parlamentaris. Designació.

18. Procediment per a elegir set membres de la Jun-
ta de Govern del Memorial Democràtic. Tram. 284-
00006/10. Grups parlamentaris. Designació.

19. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pre-
venció i extinció d’incendis. Tram. 300-00046/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la internacionalit-
zació dels sectors agroalimentari, pesquer i forestal. 
Tram. 300-00047/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre la transformació de 
l’Administració pública en estructura d’estat. Tram. 
300-00045/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

22. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls d’un con-
tracte programa que garanteixi l’estat del benestar i 
la recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamen-
tals. Tram. 300-00043/10. Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

23. Interpel·lació al Govern sobre la política d’immi-
gració. Tram. 300-00048/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

24. Interpel·lació al Govern sobre la situació de col-
lapse provocada per la supressió de places de jutges 
substituts. Tram. 300-00044/10. Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.

25. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a mi-
llorar la situació de la justícia i els centres penitencia-
ris. Tram. 300-00041/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

26. Interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional. Tram. 300-00042/10. Marc Vidal i Pou, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’exercici de l’autogovern del poble aranès. Tram. 
302-00036/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació.

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproduc-
tiva i la interrupció voluntària de l’embaràs. Tram. 
302-00037/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reformulació de l’Institut Català de la Salut. 
Tram. 302-00039/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

30. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el compliment de les resolucions judicials so-
bre el bilingüisme en el sistema educatiu. Tram. 302-
00034/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

31. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures. Tram. 302-00035/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

32. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació. 
Tram. 302-00038/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

33. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés per a constituir una banca pública al ser-
vei dels interessos col·lectius. Tram. 302-00040/10. 
Grup Mixt. Debat i votació.

34. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inseguretat ciutadana. Tram. 302-00041/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata·
lunya sobre la representació de les dones a 
la televisió
Tram. 337-00009/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 15693 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 14.05.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre La repre
sentació de les dones a la televisió. Informe sobre la 
diversitat i la igualtat perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 9 de maig de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1808/2013 in·
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es·
tat 16/2012, del 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries diri·
gides a la consolidació de les finances pú·
bliques i a l’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 380-00001/10

Coneixement del recurs
Reg. 15328 / Provisió del president 

del TC del 09.05.2013

Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment relatiu a la impugnació de dis·
posicions autonòmiques 1389/2013, interpo·
sada pel Govern de l’Estat contra la Resolu·
ció 5/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10 

Coneixement del recurs
Reg. 15622 i 15890 / Provisió del president 

del TC del 10.05.2013 i 13.05.2013

Acord: Mesa del Parlament, 14.05.2013.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Encàrrec de funcions a una funcionària de 
carrera

Acord
Mesa del Parlament, 14.05.2013

Secretaria general

Atès l’acord de la Mesa del Parlament de modificació 
de la Relació de llocs de treball del Parlament, que in-
clou la supressió dels llocs de treball de cap del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, 
grup A1, nivell 17, i de cap de l’Àrea de Planificació i 
Gestió d’Infraestructures, grup A2, nivell 12, i l’actua-
lització de la Relació de llocs de treball amb la creació 
del lloc de coordinador/a dels serveis d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat, grup A2, nivell 16.

Vista la descripció de funcions del nou lloc de treball 
de coordinador/a dels serveis d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat i el perfil professional de Maria 
Beascoa i Amat.

De conformitat amb el que disposa l’article 106 del 
Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, amb relació al nome-
nament d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, amb relació a l’òrgan de representació 
del personal del Parlament.
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Fent ús de les competències que li atribueixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Encarregar a Maria Beascoa i Amat les funcions del 
lloc de treball de coordinadora dels serveis d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat, grup A2, ni-
vell 16, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via adminis-
trativa, es pot interposar, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, 

en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver 
estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat 
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca
talunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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