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Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les
obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes
de Malavella
Tram. 250-00137/09
Presentació

p. 41

Proposta de resolució sobre el traspàs dels acolliments familiars a la Direcció General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09
Presentació

p. 42

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de
Berga
Tram. 250-00139/09
Presentació

p. 42

Tram. 270-00003/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de
l’article 122 de l’Estatut
Tram. 300-00021/09
Presentació

p. 46

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes
pel Departament de Salut per a adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat per al 2011
Tram. 300-00022/09
Presentació

p. 47

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes
en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’increment dels preus del carburant
Tram. 300-00023/09
Presentació

p. 47

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial

Tram. 300-00024/09
Presentació

p. 47

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport
de Girona
Tram. 300-00025/09
Presentació

p. 47

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica

Tram. 300-00026/09
Presentació
3.30.

p. 48

Altres tramitacions

Proposta de resolució sobre el reinici del procés
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i

p. 43

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
21/2010, referent a Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL, corresponent al 2007

Tram. 250-00140/09
Presentació

Proposta de resolució sobre el suport als comitès
d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09
Presentació

p. 44

Proposta de resolució sobre el garantiment dels
recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09
Presentació

p. 44

Proposta de resolució sobre la constitució d’un
grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a
analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les
actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional
contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09
Presentació

Tram. 258-00008/09
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la
Sindicatura de Comptes
Termini per a demanar la presentació de l’informe

vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 46

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 46

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apar-

p. 48
p. 48

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
20/2010, referent a Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val
d’Aran, SL, corresponent al 2007
Tram. 258-00009/09
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la
Sindicatura de Comptes
Termini per a demanar la presentació de l’informe
3.40.

p. 48
p. 48

Procediments amb relació a les institucions de la
Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels

principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la
Unió Europea

p. 45

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-

SUMARI

a altres informes o memòries de la Sindicatura de
Comptes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
relativa a la utilització de dades del registre de noms dels
passatgers per a la prevenció, la detecció, la investigació i
l’enjudiciament de delictes terroristes i delictes greus
Tram. 295-00019/09
Observacions formulades

p. 48

4.

INFORMACIÓ

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans
del Parlament

Renúncia de Fèlix Riera Prado a la condició de
membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació

p. 50
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Creació del Tribunal de Recursos Contractuals del
Parlament de Catalunya
Acord

p. 50

Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i defensin el Parlament de Catalunya en els
procediments davant el Tribunal Constitucional
Acord
4.45.

p. 51

Composició dels òrgans del Parlament

4.67.

p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes del
nomenament frustrat de Xavier Crespo com a secretari de
Seguretat
p. 52

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de la
Direcció General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre
la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts
escola en el sistema educatiu

p. 54

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes

Memòria explicativa de l’Institut Català de Finances
corresponent al quart trimestre del 2010

p. 53

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i
Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement per
a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d’impulsar el seu departament

p. 55

4.70.10. Altres comunicacions

Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat 2011-2013
Tram. 335-00001/09
Presentació

p. 55

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la
ràdio corresponent al novembre del 2010
Tram. 337-00003/09
Presentació
4.87.

p. 55

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra

lleis de Catalunya

p. 53

Sol·licitud de compareixença de representants de la
Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin
sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels
instituts escola en el sistema educatiu

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, interposat
pel president del Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars
per via de referèndum
Tram. 381-00001/09
Coneixement
Acord de compareixença del Parlament
4.90.

p. 56
p. 56

Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del
Parlament de Catalunya
Resolució

p. 56

p. 53

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya i els serveis que ha
de prestar el Servei
Tram. 355-00019/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

4.70.

Tram. 334-00008/09
Presentació

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Tram. 355-00012/09
Substanciació

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

p. 52

Sessions informatives i compareixences

Tram. 356-00004/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 53

Renúncia de la condició de diputat

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges

Tram. 356-00003/09
Acord sobre la sol·licitud

Activitat parlamentària

Comunicació

o per lleis

Tram. 354-00018/09
Sol·licitud i tramitació

p. 53

p. 52

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament

4.53.

Tram. 359-00004/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sessió plenària núm. 7

Composició de la Comissió de Salut

Tram. 412-00004/09
Substitució de diputats

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell

Convocada per al dia 9 de març de 2011

4.45.05. Comissions legislatives
Tram. 410-00011/09
Substitució de diputats

tats, de funcionaris i d’altres persones

4.55.15. Convocatòries

Composició del Ple del Parlament

Tram. 396-00001/09
Renúncia de la condició de diputat

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

4.55.

4.45.02. Ple del Parlament

Núm. 32

p. 53

NOTES
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL
www.parlament.cat
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

1.30.

ALTRES TRAMITACIONS

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

1.30.04.

PROCEDIMENTS RELATIUS ALS
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

2.10.60.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LA
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les
activitats de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2010
Tram. 360-00001/09

Debat de l’Informe en la Comissió

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2010, referent a Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, SL, corresponent al
2007
Tram. 256-00080/08

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió núm. 2, tinguda el dia 28.02.2011
(DSPC-C 37).

Canvi de tramitació

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

1.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LES
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES
INFORMES O MEMÒRIES DE LA
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2010, referent a Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d’Aran, SL, corresponent al 2007
Tram. 256-00081/08

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2006, relatiu a l’Ajuntament de Cabrera d’Igualada, corresponent als exercicis
2002 i 2003

Canvi de tramitació

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Tram. 258-00002/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 38/2010, referent al Consell Comarcal
del Montsià, corresponent al 2008
Tram. 258-00002/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

1.30.04.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Resolució 362/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 37/1992, del 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit, per a reduir els
tipus impositius aplicats a determinats béns
i serveis
Tram. 270-00005/08

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Núm. 32

Proposició de llei de consultes populars per
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Acord de proposta de retirada

Acord: Junta de Portaveus, en la sessió tinguda el dia
01.03.2011

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).
Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.

Retirada de la iniciativa presentada al Congrés

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Acord: D’acord amb el que preveu l’article 184.3 del Reglament, la Mesa i la Junta acorden de retirar, per obsoleta, la Proposició de llei presentada davant la Mesa del
Congrés dels Diputats. Així mateix, s’acorda de donar
trasllat d’aquest acord al president del Congrés dels Diputats.

Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Mesa del Parlament i Junta de Portaveus, sessions de
l’01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Tram. 202-00018/09

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).
Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Proposició de llei de transparència i accés a
la informació pública
Tram. 202-00019/09

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups
parlamentaris

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1
de març de 2011, a sol·licitud dels G. P. de Convergència i Unió, Socialista, del Partit Popular de Catalunya,
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’Esquerra Republicana de Catalunya i
S. P. Ciutadans, atesa la voluntat concordant de la Junta, d’acord amb els antecedents i de conformitat amb
l’article 117.1 del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de la proposició
2.10.65.

Tramitacions en curs
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de llei, s’ha de nomenar una ponència a la Comissió
d’Afers Institucionals.

Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Tram. 202-00022/09

El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

Presentació

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 2085 i 2632 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 01.03.2011

Proposició de llei de creació de la deducció
corresponent al tram autonòmic de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per
les despeses realitzades per a la contractació de la cobertura mèdica per assegurances de salut privades

A la Mesa del Parlament

Tram. 202-00020/09

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el
que estableix l’article 22 bis 3 del Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Proposició de llei de reconeixement del
Penedès com a demarcació veguerial

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).

Antecedents

Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.

L’Estatut de Catalunya estableix en el seu article 93.4
que la creació de les vegueries és regulada per llei del
Parlament, si bé l’alteració dels límits provincials, si
s’escau, s’ha de portar a terme d’acord amb el que estableix l’article 141.1 de la Constitució espanyola.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Proposició de llei de modificació de l’article
4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de
mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del
dèficit públic, pel que fa a la determinació
del tipus de gravamen general de l’impost
de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).
Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

La Plataforma per una Vegueria Pròpia, integrada per
ciutadans i ciutadanes de les comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, i que té per objectiu fonamental la creació d’una vegueria que comprengui aquestes quatre comarques, sota el nom de Vegueria
del Penedès, ha recollit l’adhesió de 63 ajuntaments de
les quatre comarques, que representen el 90% de la seva
població, dels quatre consells comarcals, de desenes
d’entitats i associacions i de milers de ciutadans a títol
individual.
La Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la
Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de
planificació territorial del Penedès.
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

Exposició de motius
La Vegueria Penedès és una aspiració que es fonamenta
en un seguit de raons de tipus històric, econòmic, cultural, social i polític. Però és també –i d’una manera molt
especial– una aspiració que parteix de la voluntat de la
gent que viu a les quatre comarques que l’han de constituir: l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf. El moviment per al seu reconeixement va ser impulsat des de
principis del 2005 per la Plataforma per una Vegueria
Pròpia, i es va aconseguir un suport popular amplíssim
i una presa de posició favorable de la majoria d’entitats
cíviques, culturals i econòmiques de les comarques esmentades. Des del punt de vista institucional ha estat
especialment significativa la presa de posició concreta i
formal a favor de la vegueria i de l’àmbit de planificació Penedès dels Consells Comarcals de les quatre comarques i dels plens municipals de 63 Ajuntaments, els
quals representen una majoria amplíssima –superior al
90%– tant pel que fa als consistoris com a la població.

3.01.02.

Tramitacions en curs
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Tot aquest esforç es va veure en part recompensat per la
Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i que va ser aprovada per
unanimitat de tots els grups al Ple del Parlament, en la
sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2010. El Pla territorial general de Catalunya defineix que els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació,
han de marcar les directrius de desenvolupament en els
propers decennis de les diferents realitats territorials que
conformen el país. També estableix que mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern,
a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte
subsidiàriament aquest àmbits territorials funcionals definits per la Llei.

el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Tanmateix, al cap de quinze dies va ser aprovada la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que instaura la divisió de Catalunya en vegueries i que n’estableix només
set, obviant la del Penedès. Amb això, a més de deixar-se
de banda la voluntat popular àmpliament expressada, es
contradeia clarament l’esperit del Pla territorial i de la
divisió territorial que sempre s’havia defensat que havien
d’anar de bracet, s’augmentava el galimaties organitzatiu
del país i s’introduïa un element de discriminació del Penedès, ja que era l’únic àmbit de planificació existent al
qual no corresponia una vegueria.

h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a les comarques de l’Alt Penedès, el
Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en aquest cas,
dels set municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt,
Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.

Tal com s’ha dit anteriorment, els territoris concernits, a
través dels seus representants legals i democràtics, han
manifestat el rebuig a pertànyer a altres vegueries que no
siguin la del Penedès. Així, l’Anoia s’ha posicionat clarament contra la seva inclusió en la Vegueria Central; l’Alt
Penedès i el Garraf, contra la seva pertinença a la Vegueria de Barcelona; i el Baix Penedès a la seva inclusió a la
Vegueria del Camp de Tarragona, i absolutament a favor
de no restar separat de l’Alt Penedès i el Garraf, divisió
que és fruit de la divisió provincial espanyola de 1833.
Tot i que la llei de vegueries obre la porta a crear-ne de
noves a proposta de municipis i vegueries, l’envitricollat
procés que estableix contingut al seu article 6 fa molt
difícil, per no dir impossible, la ulterior creació d’una
nova vegueria. D’altra banda imposa uns requisits que no
s’han exigit per a les set vegueries instaurades i que, cal
remarcar-ho, el Penedès ja compleix amb escreix.
Per tot el que s’ha exposat, i principalment per fer justícia
a les aspiracions del Penedès i per organitzar el territori
català amb la màxima coherència i rigor fent coincidir
àmbits de planificació territorial i vegueries, els diputats
sotasignats, presenten el text següent de modificació de
l’article 9 de la Llei 30/2010, per tal que hi sigui inclosa
la vegueria del Penedès.
Per aquests motius, el Grup Mixt - Solidaritat Catalana
per la Independència presenta la següent:

c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central
comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès i els set municipis
de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit
de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.
f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt
Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i
el Tarragonès.
– Addició d’un apartat h) a l’article 9, amb el següent
redactat:

– Modificació de la Disposició transitòria primera, apartat tercer, que passa a tenir el redactat següent:
3. El Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu, el Consell de
Vegueria de la Catalunya Central i el Consell de Vegueria del Penedès s’han de constituir tan bon punt hagi estat aprovada l’alteració de límits provincials d’acord amb
el que estableix la disposició final segona. Amb vista a
la constitució d’aquests consells de vegueria, una llei del
Parlament ha de determinar la ciutat en què han de tenir
la seu institucional.

Disposició final
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor
de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Alfons López i Tena
Representant del Subgrup de Solidaritat Catalana
per la Independència

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de
l’article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny,
de regulació de l’impost sobre successions
i donacions
Tram. 202-00023/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Proposició de llei
– Modificació dels apartats b), c) i f) de l’article 9, que
passen a tenir el següent redactat:

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).

b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els
municipis integrats en les comarques del Baix Llobregat,

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

3.01.02.

Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.

Tramitacions en curs

10

8 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 32

Proposta de resolució sobre el restabliment
de les línies de subvenció per a famílies i
ajuntaments per a les activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer i març
Tram. 250-00051/09

Tramesa a la Comissió
Proposta de resolució sobre la creació d’un
programa de seguretat contra la violència
masclista en el Departament d’Interior
Tram. 250-00004/09

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Esmenes presentades
Reg. 6549 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 01.03.2011

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 6549)

1

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tornar a
crear el Programa de Seguretat Contra la Violència Masclista, amb els recursos humans ordinaris de l’estructura
del Departament d’Interior.»

Proposta de resolució sobre la participació
dels trabucaires en esdeveniments populars
i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
Tram. 250-00052/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització i els ajuts al projecte
del circuit internacional de kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Esmenes presentades

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Reg. 3612 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 02.03.2011

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3612)

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (1)
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
A cercar els consensos necessaris amb les institucions
tant beneficiàries com afectades per fer possible i viable
la ubicació a Catalunya d’un circuit internacional de
kàrting amb ple respecte als criteris de sostenibilitat ambiental i equilibri territorial.»

3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
Tram. 250-00053/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 32

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’ajornament del projecte del nou
Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al
2013
Tram. 250-00056/09

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Proposta de resolució sobre la implantació
del servei d’atenció i assistència a viatgers
amb mobilitat reduïda Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució sobre la presentació
del projecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a Anglès

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tram. 250-00057/09

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal·
lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos
d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de transport a les zones de gran afluència turística
Tram. 250-00055/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació
del projecte de l’Institut Escola de Navàs
(Bages) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00058/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Núm. 32

Proposta de resolució sobre les inversions
per a la renovació de l’equipament de Comforsa
Tram. 250-00061/09

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Proposta de resolució sobre la recuperació
del projecte de l’Institut Escola de Manlleu
(Osona) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00059/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre la millora de la
mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Proposta de resolució sobre la recuperació
del projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per
al 2011

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00060/09

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de
descomptes als peatges de l’autopista C-32
per a vehicles amb baixa emissió de diòxid
de carboni
Tram. 250-00064/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 32

Proposta de resolució sobre l’avantprojecte
per a la construcció de la nova línia de molt
alta tensió entre Penyalba i Isona
Tram. 250-00067/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de
descomptes als peatges de l’autopista C-32
per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 250-00065/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució sobre la revocació de
l’acord d’iniciar el primer curs d’ESO en un
institut escola de Riells i Viabrea (Selva)

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tram. 250-00068/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Proposta de resolució sobre la no-supressió
del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista
AP-2 al pas per Molins de Rei
Tram. 250-00066/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució sobre el projecte de
nova escola d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tram. 250-00069/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 32

Proposta de resolució sobre la licitació i el
finançament de les obres de soterrament de
les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Proposta de resolució sobre el nomenament
immediat d’un secretari o secretària de Seguretat

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Tram. 250-00070/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució del
projecte de construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia ferroviària entre Lleida i la
Pobla de Segur

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Tram. 250-00071/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre la vinculació de
l’institut escola del districte de Sant Martí
de Barcelona a l’Escola Pere IV
Tram. 250-00074/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Núm. 32

Proposta de resolució sobre la no-implantació de la tercera línia de P3 a l’Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), i sobre l’acceleració de la construcció dels centres educatius
pressupostats
Tram. 250-00077/09

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la promoció de
l’ocupació dels autònoms
Tram. 250-00075/09

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània, de Barcelona

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tram. 250-00078/09

Tramesa a la Comissió
Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del nou Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de
les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00079/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Núm. 32

Proposta de resolució sobre el millorament
de les comunicacions entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 de
rodalia
Tram. 250-00082/09

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre l’establiment
de mesures per a evitar el problemes entre
els veïns del barri de l’Havana i els residents
del centre de menors La Ribera, de Mataró
(Maresme)
Tram. 250-00080/09

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Proposta de resolució sobre la supressió
del criteri de tenir familiars exalumnes del
centre per a resoldre situacions d’empat en
el procés de matriculació per al curs 20112012
Tram. 250-00083/09

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la revisió de la
delimitació de les zones de protecció especial per als ocells que afecten els regadius
del canal Segarra-Garrigues

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Tram. 250-00081/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la modificació
de les lleis estatals i l’impuls dels canvis legals necessaris per a la creació de les vegueries
Tram. 250-00084/09

Núm. 32

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat
de la tasca de l’Observatori Agroalimentari
de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació
de les normes estatals necessàries per a
fer efectives les disposicions de l’Estatut en
matèria de justícia
Tram. 250-00085/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un
acord sobre el tractament responsable de la
immigració per part dels partits polítics amb
representació parlamentària
Tram. 250-00088/09

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució de suport a l’inici d’un
procés democràtic a la República de Guinea
Equatorial
Tram. 250-00086/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la construcció
de la nova seu regional i de la comissaria de
districte dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09

Núm. 32

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament
de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre les caixes d’estalvi
Tram. 250-00090/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre el no-tancament de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00093/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del
Vallès
Tram. 250-00091/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.
Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00097/09

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 250-00095/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la negociació
de l’oferta de vols de Ryanair a l’aeroport de
Girona
Tram. 250-00098/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del
sistema català d’atenció a la dependència

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tram. 250-00096/09

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat
de les obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00099/09
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà)
amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
la construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental)

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).

Tram. 250-00100/09

Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del nou Hospital Josep Trueta,
de Girona

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00103/09

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a
Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09
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detonant per què la companyia aèria hagi decidit l’eliminació de vols que operen des de Girona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l’1.03.2011.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al preacord negociat amb la companyia Ryanair que estableix la continuïtat de l’operativa
de la companyia durant els propers cinc anys.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2011 al 17.03.2011).
Finiment del termini: 18.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2011.

2. Dur a terme, de manera immediata, els treballs necessaris per incrementar el nombre de companyies aèries
que operen a l’aeroport de Girona i augmentant així el
nombre de destinacions.
3. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme de manera
peremptòria el traspàs a la Generalitat de l’aeroport de
Girona.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Proposta de resolució sobre les companyies
aèries i la gestió de l’aeroport de Girona
Tram. 250-00105/09

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2571 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Proposta de resolució sobre la disponibilitat
d’un institut escola a Sant Jaume d’Enveja
(Montsià) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00106/09

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent, sobre la presència de la
companyia aèria Ryanair a l’aeroport de Girona, per tal
que sigui substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
La companyia Ryanair acaba d’anunciar la supressió de
18 rutes de les que operaven fins ara a l’aeroport de Girona, cosa que provocarà la pèrdua d’un 54% dels vols
previstos per aquest estiu, la reducció de 2,5 milions de
passatgers i la probable pèrdua de 1.700 llocs de treball.
Els efectes d’aquesta decisió per a les comarques gironines i la seva economia poden ser devastadors i agreujaran encara més la greu situació al país.
L’anterior Govern de la Generalitat va arribar a un preacord amb la companyia que assegurava el manteniment
de l’actual operativitat a l’aeroport de Girona durant cinc
anys i en les mateixes condicions actuals. Aquest preacord establia un cost per a l’Administració Pública superada amb escreix pels beneficis i les externalitats positives econòmiques que se’n derivaven per a les comarques
gironines i per al país en general.
La paralització d’aquest preacord per part de l’actual Govern, sota l’argument que volen renegociar-lo, ha estat el
3.10.25.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2598 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent sobre l’institut escola de
Sant Jaume d’Enveja, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
Actualment l’alumnat del municipi de Sant Jaume
d’Enveja, tant el de l’Escola Sant Jaume, de Sant Jaume d’Enveja, com el de l’Escola Setze de Febrer, dels
Muntells, té com a institut de referència per a realitzar
l’educació secundària obligatòria (ESO), l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta, i han de desplaçar-s’hi
cada dia fent els 12 quilòmetres d’anada i de tornada.
Es té constància que l’esmentat Institut Ramon Berenguer IV té problemes de capacitat per a acollir l’alumnat de tots els tipus d’ensenyaments que acull: ESO,
batxillerat, cicles formatius de Formació Professional,
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Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).
Les famílies de l’alumnat d’ESO del municipi de Sant
Jaume d’Enveja sempre han viscut com un problema el
fet que els seus fills i filles hagin de desplaçar-se fora del
seu municipi durant tota la jornada lectiva, i més tenint
en compte l’edat d’aquest alumnat.

Núm. 32

Coincidint amb l’imminent obertura de la preinscripció
per al curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament ha
comunicat a l’Ajuntament que no hi haurà institut escola
malgrat el compromís adquirit per la Generalitat, amb
el corresponent desconcert de les famílies i de l’Ajuntament, que consideren que és un greuge comparatiu
respecte les famílies que viuen a l’entorn de les grans
ciutats que tenen una oferta més àmplia i més a l’abast.

La construcció del pont sobre el riu Ebre, entre Sant Jaume d’Enveja, al Montsià, i Deltebre, al Baix Ebre, pot
provocar uns nous plantejaments, tant a famílies i alumnat com al Departament d’Educació, pel que fa a l’institut
de referència de l’alumnat d’aquest municipi. Moltes famílies prefereixen que els seus fills/es estudiïn a l’Institut
de Deltebre, però com que aquest institut no compta, a
hores d’ara, amb un menjador escolar, aquestes famílies s’han de plantejar la possibilitat que els seus fills/es
tornin a dinar a casa. El canvi de l’institut de referència
li podria suposar, al Departament d’Educació, un estalvi
important en transport, però tot i això, aquest Departament sí que hauria de fer inversió per a dotar aquest centre del servei de menjador adequat per a atendre l’alumnat
transportat i, a més, fer-se càrrec de la despesa del menjador escolar d’aquest alumnat.

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

Les previsions de futur plantegen que, a partir del curs
2011-2012, l’Escola Sant Jaume de Sant Jaume d’Enveja consolidarà dues línies d’educació primària a tots
els cursos; a aquesta xifra s’hi hauria d’afegir l’alumnat
d’educació primària de l’Escola Setze de Febrer. Per
tant, tant l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja com les
famílies creuen que ja ha arribat el moment de plantejar
seriosament al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la construcció d’un institut escola a Sant
Jaume d’Enveja, que es podria ubicar a la mateixa zona
escolar que ja disposa d’espai suficient. Aquesta inversió
es veuria compensada, en un futur, en l’estalvi que comportaria al Departament el fet que no li caldria atendre
despeses en transport i menjador.

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció d’un nou hospital a Vilanova i la
Geltrú (Garraf)

El Ple municipal de Sant Jaume d’Enveja va acordar per
unanimitat el dia 29 de març de 2010 sol·licitar formalment al Departament d’Educació la construcció al municipi d’un institut escola que cobrís l’alumnat dels 3 als
16 anys.
Els instituts escola permeten que l’alumnat pugui cursar en un mateix centre l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria, atenent a les demandes familiars
perquè els fills i filles completin l’educació obligatòria
sense haver de canviar de centre, oferint més garanties
d’èxit educatiu de l’alumnat mantenint un únic projecte
educatiu de centre. El model d’institut escola aporta una
millora de la coherència pedagògica entre primària i secundària, un enriquiment dels equips docents i un seguiment més continuat del treball amb les famílies, a més
d’una optimització dels recursos en municipis mitjans.
El 3 de desembre de 2010 la directora en funcions dels
Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre
va presentar la constitució dels quatre nous instituts escola que entrarien en funcionament en el curs 2011-2012
a les Terres de l’Ebre, entre els quals el de Sant Jaume
d’Enveja.
3.10.25.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reconsiderar d’immediat la decisió de no disposar un institut escola a Sant Jaume d’Enveja per al
curs 2011-2012.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Tram. 250-00107/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2600 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu i Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució sobre la construcció d’un nou
hospital a Vilanova i la Geltrú (El Garraf), per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
L’1 de gener de 2009 es va constituir el Consorci Sanitari
del Garraf amb l’objectiu de reordenar sanitàriament la
comarca i fer-ho des de la proximitat local. La presidència del Consorci va raure en l’alcalde de Vilanova i la
Geltrú.
Un any més tard, el 9 de gener de 2010, el president del
Consorci i la consellera de Salut signen el protocol per
a la reordenació hospitalària de la comarca i Cunit que
inclou el compromís de construcció d’un nou hospital
a Vilanova i la Geltrú per disposar d’un equipament
al servei de la comarca, potent, complet i modern amb
una previsió d’inversió de prop de 90 milions d’euros;
d’aquests, el compromís del Departament de Salut és
d’incloure la redacció del projecte en els pressupostos
d’inversions per al 2011.
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S’acorda que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedirà
5 ha de terreny a la zona de l’Eixample Nord amb ús hospitalari (actuació realitzada) i que el Consorci convocarà
un concurs d’idees, que es du a terme finalment el juliol
de 2010 i que s’adjudica l’11 de febrer de 2011 al Despatx
d’Arquitectes Brullet-Pineda.
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació
recentment, el Departament de Sanitat estudia paralitzar
els processos de construcció de cinc hospitals, entre els
quals, el de Vilanova i la Geltrú.
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 Generalitat a incloure la partida pressupostària prevista per a
la redacció del projecte executiu en el pressupost d’inversions de la Generalitat per al 2011 i a fixar un calendari
d’execució de la construcció de l’hospital de Vilanova i
la Geltrú (El Garraf), segons les previsions que en el seu
moment va realitzar el Departament de Salut.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la creació
d’una aula activa del Servei d’Ocupació de
Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2616 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació.

Exposició de motius
L’any 2008 el Departament de Treball va posar en marxa, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
6 Aules de Recerca Intensiva de Feina per accelerar la
incorporació al mercat de laboral de les persones en situació d’atur.
Aquesta iniciativa s’emmarcava en el conjunt de mesures
que el Departament de Treball impulsava des del Servei
d’Ocupació de Catalunya per acompanyar i ajudar a les
persones en situació d’atur a trobar feina o per a millorar
3.10.25.

Núm. 32

la seva ocupabilitat, en la crítica conjuntura econòmica
i laboral.
Les 6 primeres Aules de Recerca Intensiva de Feina es
van posar en marxa a l’Oficina de Treball de Barri Gòtic
de Barcelona, a L’Hospitalet de Llobregat, a Sant Feliu
de Llobregat, a Salt (Girona), a Lleida i a Tarragona.
Els orientadors laborals del SOC, en els casos on considerin que la persona precisa d’una actuació més específica de tutorització en el seu procés de recerca de feina,
aconsellen a la persona acudir a una Aula de Recerca
Intensiva de Feina.
Les persones a qui s’adreça aquesta iniciativa són aquelles que estiguin en situació d’atur i vulguin treballar,
amb independència de la seva procedència o temps que
faci que es trobi sense feina, que s’hagin registrat a les
Oficines de Treball com a demandants de feina, parteixin d’una intenció manifesta de voler treballar.
Entre d’altres coses, en aquestes aules s’assessora als treballadors sobre com redactar un currículum vitae, com
afrontar una entrevista de feina o com utilitzar de manera òptima les opcions que ofereix internet per buscar
feina i activar les seves xarxes personals de contactes.
Durant un temps màxim de 4 setmanes, les persones seleccionades disposen, de dilluns a dijous entre les 9 i les
13 hores, i entre les 16 i 20 hores, d’ordinadors amb connexió a internet, línies telefòniques i una plataforma web
que els ofereix accés directe als diferents portals de feina
del mercat adaptat a les seves ocupacions sol·licitades.
Les Aules de Recerca Intensiva de Feina compten amb
persones tècniques i orientadores de les Oficines de Treball com a responsables de portar a la pràctica la metodologia dissenyada per a buscar i trobar feina amb més
probabilitats d’èxit.
Les persones que participen en les Aules Actives disposen d’ordinador, connexió a Internet i línia telefònica
juntament amb una plataforma web que els ofereix un
accés directe als diferents portals de feina que hi ha en
el mercat adaptat a les seves ocupacions sol·licitades. La
metodologia basa el seu èxit en una dedicació plena de la
persona usuària en la recerca de feina.
Les Aules Actives estan operatives tant de matí com de
tarda per afavorir una major adaptació a les necessitats
de les persones usuàries.
La posada en marxa de les 6 primeres aules de recerca
intensiva de feina va ajudar a intensificar i accelerar el
procés de reinserció laboral de les persones en situació
d’atur que utilitzaven aquest servei.
Aquesta iniciativa va començar com una prova pilot ampliable en el futur. Així, darrerament s’han anat obrint
noves Aules Actives a l’Oficina de Treball del carrer de
Sepúlveda (Barcelona), a Castelldefels, a Igualada, a
Manresa, a Olot, a Reus, a Sabadell, a Terrassa, a Tortosa i a Vilanova i la Geltrú.
Els usuaris i les usuàries de Vic i de la resta de la comarca d’Osona no disposen però, a prop del seu domicili,
d’aquest servei.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir a la ciutat de Vic una nova Aula activa,
destinada de forma preferent als usuaris i usuàries que
resideixen a la comarca d’Osona.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Núm. 32

el concurs d’adjudicació del projecte bàsic i el consistori
i la direcció del centre no tenen cap informació des de fa
mesos sobre si es tirarà endavant la redacció del projecte
executiu i l’inici de les obres.
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 Generalitat a redactar el projecte constructiu del nou institut de
Segur de Calafell (Baix Penedès) i iniciar d’immediat la
construcció del nou institut segons l’acord de Govern del
2 de març de 2010.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Proposta de resolució sobre el projecte del
nou institut de Segur de Calafell (Baix Penedès)

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Tram. 250-00109/09

Proposta de resolució sobre el condicionament del tram del congost de Tresponts de
la carretera C-14 entre Organyà i Montan de
Tost

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2621 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Tram. 250-00110/09

Presentació

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenta la proposta de resolució següent, sobre el projecte del nou institut de Segur de Calafell (Baix
Penedès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
El Consell Executiu va acordar en reunió del 2 de març
de 2010 la construcció de l’edifici definitiu de l’IES Segur de Calafell per un import de 6.951.781 euros. Segons
l’acord el nou equipament, al carrer de Brasil, tindrà una
superfície de 4.800 metres quadrats, capacitat per 480
alumnes i substituirà l’emplaçament actual de mòduls
provisionals des de fa quatre anys al carrer del Repòs.
L’Ajuntament va acordar el 5 de juny de 2009 de cedir
al departament d’Educació de la Generalitat els terrenys
situats al carrer Brasil per a l’edifici definitiu de l’Institut
d’Ensenyament Secundari de Segur. Es tracta d’una ubicació cèntrica, accessible a peu des de bona part del barri. El sòl té la qualificació d’equipaments després d’un
tràmit urbanístic complex que es va allargar durant un
any i mig i que va fer variar el seu ús anterior com a zona
verda, aprovada definitivament en la Comissió d’Urbanisme de Catalunya del 27 d’agost de 2009. Amb aquest
tràmit, el departament d’Educació de la Generalitat ja
podia iniciar les obres tan desitjades pels veïns i veïnes
de Segur.
La previsió d’inici de construcció de la nova edificació era
abril de 2011, segons compromís del conseller d’Educació, i la finalització per al curs 2011-2012. GISA ha resolt
3.10.25.

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2623 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Josep
Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
La carretera C14 és un dels eixos principals d’accés al
Pirineu. El tram entre Ponts (Noguera) i Adrall (Alt Urgell) travessa gairebé tota la comarca de l’Alt Urgell i
transcorre pel congost del riu Segre.
La sinuositat del recorregut no evita que sigui una de les
vies més transitades del Pirineu amb una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de circulació de 8.500 vehicles diaris
l’any 2007 (darreres dades facilitades per la Generalitat
de Catalunya).
Un dels trams més complicats és l’anomenat tram de
Tresponts, un congost entre cingleres on la carretera és
estreta i revirada.
L’any 2008, el Govern de la Generalitat va sotmetre a informació pública el condicionament de la C14 al pas pel
congost de Tresponts, entre Organyà i Montan de Tost.
Es preveia l’eixamplament de la carretera de set a deu
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metres d’amplada i la construcció d’un nou túnel de mil
dos-cents metres de longitud.
Darrerament el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha
reclamat que en la millora de la carretera C14 es doni
prioritat a la construcció del túnel, fins i tot abans de la
construcció de les variants d’algunes localitats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant l’any 2011 els treballs de condicionament del tram del congost de Tresponts de la carretera
C14 entre Organyà i Montan de Tost donant prioritat a la
construcció d’un nou túnel.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC

Núm. 32

Els creueristes sovint són viatgers amb un bon poder
adquisitiu amb un gran interès pels aspectes culturals i
gastronòmics del país que visiten. En aquest sentit, els
creuers que fan escala a Barcelona han trobat a faltar una
oferta adequada per conèixer més enllà de Barcelona.
A prop de Barcelona, a menys d’una hora hi ha espais
emblemàtics com Montserrat, el turisme enològic del Penedès amb els seus vins i caves o l’oferta gastronòmica
de primer ordre amb restaurants reconeguts internacionalment que poden ser promocionats entre els nostres
visitants.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que d’acord amb els diferents consorcis de
promoció turística catalans, negociï amb les empreses
de creuers que arriben al Port de Barcelona per tal de
promocionar l’oferta turística, cultural, enològica i gastronòmica existent a Catalunya, més enllà de la ciutat de
Barcelona, especialment en l’entorn pròxim del Penedès,
el Garraf, el Vallès i el Maresme.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011.

Proposta de resolució sobre la negociació
amb les empreses de creuers que arriben al
port de Barcelona per a promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del
PPC; Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC

Tram. 250-00111/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2624 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Tram. 250-00112/09

Presentació

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius
L’arribada de creuers al Port de Barcelona ha experimentat un gran increment en els darrers anys. Són nombroses
les línies que fan escala al Port de Barcelona en creuers
per la Mediterrània i l’Atlàntic.
Els creueristes que fan escala a Barcelona, sovint es limiten a la visita de la ciutat sense donar oportunitat a
conèixer el rerepaís, el conjunt de Catalunya.
Aquest any, alguns dels ports i destinacions de la Mediterrània que eren escala habitual dels creuers, probablement deixin de fer escala per la complicada situació política que viuen. Això ha de permetre a altres ports, com el
de Barcelona, incorporar noves ofertes pels creueristes
que podran passar més temps a casa nostra.
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la implantació
de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2625 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada, Josep Llobet Navarro, diputat,
Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.

Exposició de motius
Tant el servei de rodalies com el servei de trens regionals, del qual la Generalitat ha assumit recentment la
gestió, pateixen greus dèficits quan a accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, Renfe
va posar en marxa el servei Atendo per ajudar a les persones amb mobilitat reduïda, però aquest servei no es
presta ni molt menys en la totalitat de les estacions, ni
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tan sols en les principals estacions de rodalies per volum
de viatgers.
Al marge de les estacions, la majoria dels combois tampoc reuneixen les condicions per tal que viatgi una persona amb mobilitat reduïda. Únicament els trens Civia,
tenen espais adequats per cadires de rodes. Però l’usuari
no pot saber per endavant si el tren que farà servir està
adaptat. Al arribar el tren és el moment en que sabrà si es
tracta d’un tren Civia i tindrà espai adaptat per la cadira
de rodes o es un tren més antic que no ofereix cap espai
ni seguretat.
La informació dels horaris de trens que ofereixen els espais webs de rodalies. cat o renfe.es tampoc informen
de tipus de tren que presta el servei i si està adaptat que
seria útil per poder programar els viatges. Ni tan sols
a les pròpies estacions de tren, els panells informatius
ofereixen aquesta informació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Introduir en la informació dels espais web de rodalies
i regionals de la Generalitat si els trens que presten el
servei estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
2. Incloure en els panells informatius de les estacions de
rodalies i regionals, la informació relativa a si els trens
disposen d’espais adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda.
3. Garantir que progressivament en totes les franges horàries de les diferents línies hi hagi trens CIVIA amb
espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del
PPC; Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Santiago Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC

Núm. 32

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El servei de transport públic entre l’Alt Penedès i Tarragona és força deficient. La connexió per tren s’ha d’ajustar al insuficient servei de la línia R4 de rodalies que
finalitza a Sant Vicenç de Calders i ajustar la connexió
amb les línies de regionals R14 Barcelona-Lleida, R15
Barcelona Riba-roja d’Ebre i R16 Barcelona-TortosaUlldecona. Al fer el canvi de línia a Sant Vicenç de Calders, els passatgers han d’esperar normalment entre 20 i
30 minuts des de que arriben amb un tren fins que surt el
següent, el que no facilita l’intercanvi. En determinades
franges horàries, aquesta espera arriba als 50 minuts.
Pel que fa al transport per carretera, el servei és igualment deficient. A les poques connexions directes existents, cal afegir que la línia Vilafranca del PenedèsTarragona efectua un total de 54 parades en diferents
localitats i urbanitzacions del seu recorregut, resultant
un trajecte de 1 hora i 45 minuts com a mínim. Les alternatives amb escales a Reus comporta un temps total de
dues hores de recorregut.
L’alternativa en transport privat per carretera permet fer
el viatge de 54 quilòmetres entre la capital de l’Alt Penedès i Tarragona en només 36 minuts. La deficient oferta del transport públic desincentiva el seu ús i afavoreix
l’opció pel vehicle privat.
Són molts els treballadors que fan cada dia aquest recorregut. A més a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona hi estudien uns 250 estudiants de l’Alt Penedès
que per la deficient oferta de transport públic no poden
tornar a casa diàriament i han d’optar per llogar pisos a
Tarragona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les comunicacions en transport públic
entre l’Alt Penedès i Tarragona:

Proposta de resolució sobre el millorament
del transport públic entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 250-00113/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2626 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada, Josep Llobet Navarro, diputat,
Santiago Rodríguez Serra, diputat, Rafael Luna Vivas,
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca3.10.25.

1. Revisant els horaris de la línia R4 de rodalies i les
línies regionals R14, R15 i R16, per tal que es redueixin
els temps d’espera en l’intercanvi entre línies a l’estació
de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès)
2. Incrementant i millorant l’oferta de transport per carretera amb noves freqüències i autobusos directes i semidirectes entre Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Tarragona (Tarragonès).
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del
PPC; Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Santiago Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC; Rafael
Luna Vivas, diputat del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la substitució
de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
per una de cicle combinat i sobre el canvi
d’emplaçament actual

Núm. 32

Proposta de resolució sobre la concessió de
la gestió dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09

Tram. 250-00114/09

Presentació

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2627 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2628 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten
la següent proposta de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió d’Empresa i Ocupació:

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M.ª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la [comissió].

Exposició de motius

La Generalitat disposa d’una xarxa d’habitatges públics
gestionats tradicionalment en la majoria dels casos per
l’empresa pública Adigsa. Des de l’aprovació de la Llei
13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, és aquest organisme que ha assumit les competències que abans tenia Adigsa.

La central tèrmica de Cubelles (Garraf) funciona des de
l’any 1979. La millora de les comunicacions amb l’entorn
metropolità de Barcelona, i el desenvolupament del municipi com a localitat turística de caire familiar, ha propiciat el creixement urbà i avui les instal·lacions d’aquest
equipament energètic estar a tocar de zones residencials.
La central es troba ja completament amortitzada i la seva
tecnologia està superada per altres instal·lacions menys
contaminants i més productives. La transformació
d’aquest equipament en una central de cicle combinat és
una previsió del Pla de l’Energia 2006-2015.
L’Ajuntament de Cubelles s’ha manifestat reiteradament
en contra de la continuïtat d’aquest equipament en l’actual emplaçament tot proposant un emplaçament alternatiu. Tant és així que un representant dels Grups Parlamentaris que donaven suport al Govern l’any 2009,
va afirmar en seu parlamentària, que gràcies a la intervenció del Govern d’aquell moment Endesa Generación
havia acceptat el canvi d’ubicació proposat per l’Ajuntament de Cubelles.
El passat 3 de gener es va publicar al Butlletí Oficial de
l’Estat la corresponent declaració d’impacte ambiental
per la substitució de l’actual central tèrmica per una de
cicle combinat, pel que sembla que no s’ha materialitzat aquell acord que s’havia anunciat pel trasllat d’aquest
equipament.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a negociar amb la companyia propietària de la Central Tèrmica de Cubelles (Garraf) per tal de revisar la
proposta de substituir la central actual per una de cicle
combinat en l’actual emplaçament, i a considerar novament l’alternativa d’ubicar la nova central en l’emplaçament alternatiu proposat per l’Ajuntament de Cubelles.

Exposició de motius

Malgrat això, el problema que sempre ha tingut el parc
d’habitatge públic és la lentitud en gestionar els habitatges. Això ha portat a que molts habitatges estiguessin
buits quan hi havia una necessitat important d’habitatge.
En molts municipis amb important demanda d’habitatge
públic per part de persones amb necessitats, es veia com
un contrasentit l’existència d’habitatges buits que no fossin ràpidament llogats o posats a disposició de persones
amb dificultats.
Els ajuntaments, sovint són els que primer detecten les
necessitats ciutadanes, ja que és on primer es dirigeixen
els ciutadans que tenen problemes. Molts d’aquests habitatges podrien ser cedits en règim de gestió als ajuntaments per tal de que es poguessin utilitzar amb més
eficiència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a facilitar als ajuntaments que ho sol·licitin la gestió
del parc d’habitatge públic de la Generalitat situat en el
seu municipi.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

M.ª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011
Josep Enric Millo

3.10.25.

Santi Rodríguez
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 30/2010, de vegueries, per
a la creació de la vegueria de les Terres de
l’Ebre

Proposta de resolució sobre l’ocupació de
les places vacants dels òrgans judicials

Tram. 250-00116/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2634 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2633 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Dolors camats i Luis, portaveu i Hortènsia Grau Juan,
diputada del grup parlamentari ICV-EUiA, d’acord amb
allò que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta de resolució:

Exposició de motius
Les Terres de l’Ebre conformen un territori amb una
personalitat pròpia, en base a raons geogràfiques, econòmiques i històriques. Aquesta realitat diferenciada ha
estat reivindicada de manera reiterada per les institucions locals del territori, pels diferents agent socials, cívics
i polítics, i per la ciutadania en general.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu, com a òrgan de descentralització de la Generalitat i de govern
regional local, la creació de les vegueries. Aquest manament estatutari es va concretar en l’aprovació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries el passat 27 de juliol
de 2010.
Atès que la vicepresidenta del Govern de la Generalitat
ha manifestat recentment que el desplegament d’aquesta
Llei no figura a l’agenda del Govern, i que la prioritat és
la lluita contra la crisi;
Considerant que la lluita contra la crisi és la prioritat absoluta de totes les administracions públiques, però que
en cap cas és incompatible amb la recerca d’acords que
permetin fer realitat les aspiracions d’aquest territori, i
que la creació de les Vegueries hauria de comportar la
supressió d’altres administracions supramunicipals i, per
tant, contribuir a la disminució de la despesa en aquest
àmbit;
Els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar al
Parlament de Catalunya, durant la present legislatura, un
calendari de treball sobre les iniciatives legislatives que
preveu la Disposició final segona de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries necessari per a la creació de la
vegueria de les Terres de l’Ebre.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011
Dolors Camats i Luis
Portaveu

Tram. 250-00117/09

A la Mesa de la comissió de justícia

A la Mesa del Parlament

3.10.25.
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Hortènsia Grau Juan
Diputada

Dolors Camats i Luís, portaveu, i Salvador Milà i Solsona, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució
per dotar als jutjats i noves places judicials creades l’any
2010, de la totalitat del personal auxiliar i dels mitjans
tècnics necessaris pel seu bon funcionament i cobrir les
vacants que es produeixin en d’altres jutjats i tribunals.

Exposició de motius
La greu situació del servei de justícia a Catalunya afecta
a múltiples aspectes: manca d’organismes judicials –tant
de Jutjats d’instància, com de Tribunals col·legiats– mala
distribució de la planta judicial a Catalunya; manca de
Jutges titulars, i també la manca de manca de personal
auxiliar, tant titular com de reforç, que resulta imprescindible pel bon funcionament de l’oficina judicial i la
celebració ordenada i àgil de molts tràmits processals
imprescindibles: citacions, notificacions, compareixences, declaracions, vistes, etc.
En el darrer dia del any 2010 van entrar en funcionament
nous Jutjats d’instància, en les diverses jurisdiccions, en
diversos partits judicials, així com es van crear noves
places en Tribunals col·legiats, que es venien reclamant
des de feia mesos, quan no anys.
Lamentablement, a primers d’any 2011 el Departament
de Justícia del govern de la Generalitat decideix no cobrir més que cent vint-i-cinc (125) de les dues-centes
cinquanta nou (259 places) que han quedat vacants com
a resultat de la presa de possessió del nous funcionaris
procedents de l’oposició del cos de tramitació processal
i administrativa.
El govern aplica també al servei de la Justícia les mesures extraordinàries de retallada de la despesa i no cobertura de places acordades aplicant de forma poc sensible
els criteris de contenció en la contractació de personal i
en la despesa corrent acordats de forma general, sense
tenir en compte l’especial situació d’aquest servei i la necessitat de dotar del personal imprescindible per tal que
puguin funcionar òrgans judicials que han estat creats a
petició de la Generalitat i que –en la major part– venen
dotats pels pressupostos generals de l’Estat pel que fa al
personal professional de la judicatura i secretaris.
Això significa que sols es cobriran –com a màxim– un
50% de les places vacants o dels llocs de reforç, el que
suposa empitjorar, i molt, la situació dels anys anteriors,
doncs es pot dir que molts jutjats no podran constituir
una oficina judicial com cal, ni es podran fer tots els actes de tramitació i de suport administratiu necessaris per
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la resolució dels procediments judicials, situació que resultarà especialment greu en el cas dels òrgans judicials
de nova creació, que necessiten una especial dedicació
de personal per a la seva posada en marxa.
Malgrat el manifestat per la Consellera de Justícia en el
sentit que s’havia aconseguit cobrir part de les places,
el cert és que aquesta solució parcial no porta en lloc,
doncs deixa molts organismes judicial en situació de paralització total o parcial, amb les conseqüències que ja
s’han començat a notar, de suspensió de senyalaments,
retard d’actuacions en molts jutjats de Catalunya, amb
els conseqüents greus perjudicis a la ciutadania i a l’economia, havent-se ja començat a fer sentir queixes i protestes dels diferents operadors jurídics afectats.
És per tot això que el grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern per tal que de
forma immediata i excepcional, procedeixi a cobrir la
totalitat de places vacants de personal auxiliar i de reforç
dels òrgans judicials de Catalunya, existents actualment
i cobrir sense dilacions les noves places necessàries per
atendre els Jutjats que van entrar en funcionament el
darrer dia de l’any 2010.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Dolors Camats i Luís
Portaveu

Salvador Milà i Solsona
Diputat

Proposta de resolució sobre la mobilitat al
Maresme
Tram. 250-00118/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2635 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent, sobre la mobilitat al Maresme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Catalunya té dèficits d’infraestructures, però bàsicament
ferroviàries i urbanes. En comparació amb Europa ens
situem en els llindars més alts de vies d’alta capacitat,
i per contra, molt per sota de la mitjana en ferrocarrils.
Qualsevol infraestructura condiciona i defineix un territori, i en determina al futur. Si això és així arreu, encara
3.10.25.
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ho és més al Maresme, on la franja de plana compresa
entre la muntanya i el mar, de molts pocs quilòmetres
d’amplada, ja conté tres vies de comunicació com la
N-II, la C-32 i la via del tren. Si bé és cert que l’augment
de població de la comarca i els nous reptes de gestió del
territori ens porten a repensar de nou les infraestructures de mobilitat, cal pensar en una solució integral i no
en propostes parcials centrades només en construir noves vies ràpides per al vehicle privat. El Maresme, està
travessada, de nord a sud, paral·lelament al litoral, per
l’autopista C-32 i la carretera N-II. Tothom està d’acord
que aquesta via, juntament amb la línia ferroviària de
Rodalies (R-4), constitueixen una barrera molt poc permeable a la façana litoral, i que, a més, des de fa anys, ha
esdevingut una infraestructura altament congestionada i
molt poc segura per als seus usuaris.
Diversos instruments de planificació preveuen les actua
cions que caldria executar a la comarca del Maresme com
a alternativa a l’N-II. El Pla estratègic Maresme 2015, impulsat el 2007 pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme per a un futur horitzó 2015, concloïa
que calia redactar un pla director urbanístic per definir
els nous projectes de mobilitat a la comarca. A més a
més, el Pacte Nacional de les Infraestructures i el Pla
territorial de la Regió Metropolitana, apostaven per dissenyar una via alternativa a l’N-II, prèvia anàlisi sobre
la mobilitat a la comarca, i observava les inversions ja
previstes al Maresme per a aquesta qüestió.
Concretament el Pla territorial metropolità, instrument
llargament reclamat, que ha de planificar les infraestructures a la regió més densament poblada del país, conclou
que en el cas de les infraestructures viaries del Maresme
les principals actuacions s’han de fer al llarg de la C-32 i
concreta que aquestes actuacions han de ser: noves vies
de caràcter complementari al de l’autopista, ampliacions
de capacitat i/o connectivitat de les autopistes existents,
i aplicació de mesures de gestió sobre els peatges en la
línia establerta en el Pacte Nacional d’Infraestructures
2009, per tal de «definir i aplicar una nova política de
peatges que els consideri com a elements reguladors de
la mobilitat i de millora ambiental».
En aquest sentit, l’Acord de Mobilitat signat el 16 de
març de 2010 entre el Consell Comarcal del Maresme i
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya establia un conjunt d’actuacions a realitzar en relació a la mobilitat a la comarca, entre les que s’incloïa, la possibilitat de construir una
ronda al Maresme per al trànsit de curt recorregut, sempre des del consens amb les administracions locals. Per
contra, el passat més de setembre es va obrir el període
d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental Millora general. Ronda del Baix Maresme. Millora de l’accessibilitat al Maresme, des de la
B-20/C-31 a l’inici de la ronda de Mataró. Tram: Montgat - Argentona, sense que prèviament hi hagués cap
acord amb el territori, ni la realització d’un plantejament
seriós d’alternatives per a un ús eficient dels recursos
econòmics en temps de crisi i retallades socials i que es
prioritzi un projecte que malbarata una important quantitat de diners sense resoldre els problemes de mobilitat
de la comarca i perpetua el dèficit de transport públic.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
1. Aturar la tramitació de l’estudi informatiu i estudi
d’impacte ambiental de la Ronda del Baix Maresme.
2. Presentar en el termini de 6 mesos, un estudi global
de mobilitat que plantegi alternatives per a un ús eficient
dels recursos econòmics en temps de crisi i retallades
socials i que prioritzi aquelles actuacions que millorin el
dèficit de transport públic del Maresme.
3.Consensuar amb el Consell Comarcal del Maresme
i els municipis afectats les actuacions que es duguin a
terme en matèria d’infraestructures viàries i ferroviàries.
4. Impulsar la construcció de l’eix orbital ferroviari (Mataró-Vilanova), mantenint les previsions del Pla Catalunya sobre les inversions de l’Estat a Catalunya en aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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fer-ho competitiu amb l’ús del cotxe privat. Així mateix
creiem que s’ha de considerar el transport per autopista
per tal de reduir els temps de viatge.
Les administracions locals afectades, així com les organitzacions d’usuaris, demanen una millora global
d’aquesta línia d’autobusos. D’aquesta manera es va
pronunciar, entre d’altres, la jornada sobre el transport
públic que organitzà el col·lectiu Joves Implicats per Vilafranca la passada primavera.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Millorar el servei de transports de viatgers per carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona, establint
serveis directes per autopista entre ambdues ciutats.
2. Ampliar el nombre d’expedicions en autobús en ambdós sentits.
3. Incorporar aquest objectiu al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Proposta de resolució sobre el millorament
del servei de transport de viatgers per carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 250-00119/09

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el desplegament i la dotació pressupostària del Pla de
transports de viatgers de Catalunya 20082012

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2636 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Tram. 250-00120/09

Presentació

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El servei de transports de viatgers per carretera entre
Vilafranca del Penedès i Tarragona consta actualment de
quatre expedicions d’anada (amb sortida des de la capital
penedesenca) i tres expedicions en sentit contrari des de
la capital del Tarragonès.

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Aquest servei no cobreix adequadament al demanda de
transport de viatgers, amb intervals de serveis superiors
a les 2 hores, que s’agreugen amb la durada del recorregut per l’antiga carretera nacional (quasi dues hores i 30
parades).

El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012. Aquest Pla ha
estat una de les peces clau de la política de transport públic a Catalunya i s’ha anat desenvolupant amb una bona
consecució dels seus objectius des de la seva aprovació
fins a finals de l’any 2010.

La demanda de mobilitat entre les dues ciutats obliga
a analitzar i posar en marxa un augment de l’oferta de
serveis així com la reducció dels temps de trasllat, per

L’actual Govern de la Generalitat ha manifestat, en paraules del Conseller de Territori i Sostenibilitat al Parlament el passat 15 de febrer, la seva voluntat de revisar

3.10.25.
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tant els objectius, com l’aplicació i l’abast del Pla i qüestionant la seva integralitat.
Aquestes manifestacions, vinculades a l’anunci d’importants retallades en el pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, posen de manifest possibles perills
i traves futures per a la seva aplicació que poden comprometre seriosament el desenvolupament i el funcionament de l’actual xarxa de transport públic al nostre país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el desenvolupament del Pla de Transports de
Viatgers de Catalunya 2008-2012 en la seva totalitat.
2. Establir les dotacions pressupostàries necessàries pel
desenvolupament del Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya 2008-2012.
Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC
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La Llei va crear una línia d’ajuts, un fons per a la regularització de els urbanitzacions amb dèficits urbanístics,
que determina al Govern la realització d’una convocatòria anual, com a mínim, a la qual poden concórrer els
ajuntaments que, mitjançant el sistema de cooperació,
lideren el procés de la millora urbanística. Fins a l’actualitat s’han fet dues convocatòries (2009 i 2010) i s’ha
desenvolupat un Pla pilot 2007-2009 destinat a subvencionar accions de formulació i d’execució de programes
d’adequació de els urbanitzacions. La dotació econòmica del Fons s’estableix anualment en el pressupost de la
Generalitat de Catalunya. Fins l’actualitat s’han invertit
un total de 30.158.767,1 euros en el desenvolupament
d’aquesta línia estratègica.
El Conseller de Territori i Sostenibilitat en la seva compareixença parlamentària del passat dimarts 15 de febrer
va assegurar que no podia garantir la convocatòria anual de les subvencions i dels ajuts per als projectes abans
esmentats. Aquesta afirmació constitueix una amenaça
per el desenvolupament futur del programa. El Grup
Parlamentari Socialista considera que cal mantenir el
programa pel seu alt valor estratègic en matèria de cohesió territorial i social i de millora ambiental per a molts
municipis de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei
3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09

1. Garantir la continuïtat del desplegament de la llei de
regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics així com l’anualitat de la seva convocatòries determinada per la llei pel seu alt valor estratègic territorial, urbanístic i social.
2. Fer la reserva pressupostària en el pressupost del 2011
per dotar el Fons de regularització i millorar de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics i garantir la seva
continuïtat.

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2638 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar, la Llei 3/2009,
del 10 de març, de regulació i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics amb l’objectiu de donar suport
a les accions destinades a millorar els dèficits de serveis
urbanístics de les urbanitzacions construïdes a Catalunya abans de la legislació de l’any 1981 i fer possible la
seva regularització per les administracions locals corresponents, per tal garantir bones condicions urbanístiques
als seus residents, així com el gaudi dels seus bens i la
continuïtat de la seva residència i la millora de les condicions ambientals i paisatgístiques.
3.10.25.

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-00122/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2639 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
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cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Proposta de resolució sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi
Tram. 250-00123/09

Presentació

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar durant la VII legislatura la Llei 2/2004 de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial, més
coneguda com a Llei de Barris i que va respondre a una
de les prioritats bàsiques del Govern a les VII i VIII Legislatures: la rehabilitació integral de barris per evitar
riscos d’exclusió social i per millorar les condicions de
vida dels ciutadans residents en aquestes àrees. La Llei
aprovada consta d’un Fons a disposició dels ajuntaments,
que serveix per finançar projectes que tinguin els objectius marcats. El Fons opera mitjançant convocatòries
anuals. Els projectes seleccionats conformen un Programa específic que és competència del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
El Fons, en les 7 convocatòries, ha subvencionat un total
de 143 projectes plurianuals amb una aportació específica del Govern de la Generalitat de 693 M€ i que ha generat una inversió global de 1330,5 M€. És un programa
que ha beneficiat fins avui a un 15% de la població de
Catalunya, quasi bé 1.000.000 de persones.
El Pla de Barris, referent europeu pel seu enorme impacte social, econòmic i urbanístic, és un element estratègic
per la política territorial i urbanística del Govern de la
Generalitat.
El passat dimarts 15 de febrer, el Conseller de Territori
i Sostenibilitat, en seu parlamentari va manifestar que
l’actual Govern no pot garantir la convocatòria anual
del programa, la qual cosa significa, a banda de l’anunci
d’un greu incompliment legislatiu, una amenaça real pel
desenvolupament i la marxa futura del Pla de Barris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir la continuïtat de l’aplicació i el desenvolupament de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial, mitjançant la
convocatòria anual, per a la presentació de projectes de
millora de barris, àrees urbanes i viles.
2. Fer la reserva corresponent en el pressupost del 2011
del Govern de la Generalitat, per a garantir l’execució,
la continuïtat i el desenvolupament futur dels projectes
seleccionats i incorporats al Pla de Barris.
Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC
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Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2640 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del grup parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Pere Aragonès
i Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Exposició de motius
La crisi financera internacional ha tingut un fort impacte
sobre les entitats de crèdit catalanes, que estan afrontant
processos d’adaptació al nou escenari que s’obre amb
l’adopció d’una nova regulació a nivell internacional, comunitari, estatal i nacional sobre el risc financer, amb
l’objectiu d’evitar oscil·lacions excessives en l’evolució
dels cicles econòmics.
Catalunya disposa d’un sistema financer amb un pes
important de les caixes d’estalvi, entitats de crèdit que
tenen per objectiu la cura de l’estalvi de famílies i particulars i el crèdit a petites i mitjanes empreses. En els
darrers anys, algunes entitats d’estalvi van aprofitar el
cicle expansiu per a incrementar la seva estructura i capacitat, però la crisi financera i immobiliària –degut a
una exposició excessiva al crèdit immobiliari– ha forçat aquestes entitats a iniciar processos de fusió per tal
d’accedir amb més facilitat als mercats internacionals de
capital amb l’objectiu d’estructurar de forma sostenible
el seu deute.
Les responsabilitats de la situació actual estan repartides entre el govern espanyol, els organismes reguladors
i alguns òrgans de govern de determinades entitats. De
manera especial, el Banc d’Espanya no va ser capaç
d’executar els mecanismes per prevenir l’acumulació de
risc en alguns sectors i entitats concretes. El Fons Ordenat de Reestructuració Bancària (FROB) impulsat pel
govern espanyol –i que en alguns aspectes vulnera les
competències de la Generalitat, tal com va reconèixer el
Govern de la Generalitat en el seu moment i va actuar
consegüentment i en conseqüència– ha permès a algunes
d’aquestes entitats accedir a una injecció de capital.
El govern espanyol ha iniciat, a principis de l’any 2011,
una reconversió de les caixes d’estalvi mitjançant l’impuls d’una nova normativa sobre els nivells exigibles de
core capital, vinculant el seu assoliment a la seva conversió en bancs, accés al mercat borsari i incidència del
crèdit internacional. Aquesta iniciativa suposarà el cop
de gràcia final del model de caixes d’estalvi a Catalunya
i afectarà de forma profunda el sistema financer català.

Tramitacions en curs

33

8 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Per altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en
el seu article 120 reconeix a la Generalitat competències
exclusives en aquesta matèria, amb les limitacions de la
legislació bàsica de l’Estat i del seu abast tal i com ha
determinat la STC 31/2010 sobre l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. Hi ha, malgrat tot, un ampli espai d’ac
tuació del Govern de la Generalitat en la redefinició del
mapa del sistema financer català.
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:
1. Prendre una posició activa per què el procés de reforma del sistema de caixes d’estalvi permeti el retorn de la
confiança dels mercats financers i asseguri, a curt termini, la normalització de l’accés al crèdit per a les famílies
i petites i mitjanes empreses
2. Vetllar perquè les competències de la Generalitat de
Catalunya no quedin afectades per l’aprovació de la nova
regulació sobre les caixes d’estalvi i les exigències mínimes de core capital, i en cas contrari, recórrer al Tribunal
Constitucional en defensa de l’autogovern de Catalunya.
3. Presentar davant el Parlament, en el termini d’un mes,
una proposta normativa de regulació de les fundacions
de caràcter especial previstes al Decret Llei 5/2010, del
Parlament de Catalunya, per tal de dotar d’un marc jurídic específic, detallat i concret la possible conversió de
caixes d’estalvi en fundacions.
4. Portar a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la continuïtat de les finalitats socials fundacionals,
particularment, la continuïtat de l’obra social de les caixes d’estalvi, de manera especial d’aquelles que tinguin
el seu domicili social a Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Exposició de motius
Els 440 alumnes del CEIP Sa Forcanera de Blanes es
troben en barracons des de fa sis anys. El projecte de
construcció de la nova escola ha sofert al llarg d’aquests
anys nombrosos entrebancs i paralitzacions. Finalment,
el mes de novembre de 2010, el Departament d’Educació encarrega al Director de la Divisió d’Edificació de
GISA el projecte de nova construcció de l’escola, el qual,
afirma el Departament, haurà de ser redactat a la major
brevetat possible per necessitats d’escolarització.
L’escola s’ha de construir en un solar que forma part del
Pla parcial Costa Brava. L’Ajuntament de Blanes ha invertit uns 600.000 euros en condicionar el terreny ja que
ha hagut de retirar gran quantitat de terres per poder-lo
cedir a la Generalitat. La Junta de compensació de l’esmentat Pla ha realitzat les obres corresponents a canalitzacions d’aigua, llum, electricitat, telefonia, així com la
construcció d’una subcentral elèctrica i ha urbanitzat la
zona que delimita amb el solar, la qual cosa ha comportat una despesa de 150.000 euros.
En aquest context, la consellera d’Ensenyament declara
que es tiraran endavant els centres educatius que ja tenen
adjudicada la construcció, però no pas aquells en què el
projecte està en fase d’estudi, entre els quals figura el
CEIP Sa Forcanera de Blanes.
El professorat, l’Associació de pares i mares i tota la comunitat educativa s’ha implicat en aquest projecte i ha
portat a terme mobilitzacions per reivindicar la construcció del CEIP de Sa Forcanera.
És per tot això que el grup parlamentari ICV-EUiA presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar,
amb la màxima urgència, el projecte de construcció del
CEIP Sa Forcanera de Blanes i a la immediata execució
de les obres d’aquest centre que des de fa sis anys té els
seus 440 alumnes en barracots.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2011
Dolors Camats i Luis
Portaveu

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció i l’execució de les obres de l’Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva)
Tram. 250-00124/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2658 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Boada i Masoliver, diputat del grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
allò que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la inclusió d’un
estudi relatiu al suport a la independència
de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del Centre
d’Estudis d’Opinió
Tram. 250-00125/09

Núm. 32

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar al
Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió que aprovi
la inclusió d’un estudi sobre el suport a la independència
de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació, en
el Pla anual de treball del Centre d’Estudis d’Opinió.

Presentació

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 2668 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès i
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent sobre la inclusió d’un
estudi sobre el suport a la independència de Catalunya
en un referèndum d’autodeterminació, en el Pla anual de
treball del Centre d’Estudis d’Opinió, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les mesures
per a poder veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Estat
Tram. 250-00126/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 2669 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Exposició de motius

A la Mesa de la Comissió de Control de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

En els darrers anys, diversos estudis d’opinió i enquestes
han publicat dades sobre el suport a la independència de
Catalunya en el cas de plantejar-se un referèndum d’autodeterminació.

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente propuesta de resolución.

Els resultats presentats mostren que el suport a la constitució de Catalunya en estat independent no és menys
preable, en coherència a la major presència d’aquesta
qüestió en l’agenda política en els darrers temps.

Exposición de motivos

La constitució de Catalunya en estat independent ha motivat mobilitzacions polítiques sense precedents. Per una
banda, els processos de consulta popular organitzats per
la societat civil celebrats en més de 500 municipis han
mobilitzat a més de mig milió de persones, i van merèixer el suport del Parlament de Catalunya, que l’han 2010
va aprovar la Resolució 631/VIII sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes
populars sobre la independència. Per altra banda, el 10
de juliol de 2010, centenars de milers de persones van
participar a la manifestació Som una nació, nosaltres
decidim, en què la independència de Catalunya va ser
reclamada per una part majoritària dels participants, i
així ho van recollir els mitjans de comunicació nacionals
i internacionals.
La constitució de la nació catalana en estat independent
és un procés que requerirà d’una majoria social favorable. Degut al seu interès per a l’acció del Parlament de
Catalunya i del Govern, és una qüestió que mereix ser
inclosa en l’anàlisi de les actituds i les opinions de la societat de Catalunya que porta a terme el Centre d’Estudis d’Opinió, mitjançant una pregunta específica sobre
el suport a la independència en un eventual referèndum
d’autodeterminació.

Desde C’s creemos que todas las televisiones autonómicas deben poder verse en toda España teniendo en cuenta
que son televisiones públicas que se costean a través de
los impuestos de los ciudadanos españoles.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, al Consell Audiovisual de Catalunya y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a:
A) Tomar las medidas necesarias para que en Cataluña
se reciban las señales de todas las televisiones autonómicas públicas.
B) Iniciar las negociaciones necesarias para que la señal
de la Televisió de Catalunya se reciba en todas las comunidades autónomas.
Palau del Parlament, 22 de febrero de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre les actuacions
per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de
l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera del
riu Anoia
Tram. 250-00127/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2676 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat
Dolors Camats i Luís, portaveu, i Salvador Milà i Solsona, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució
sobre les actuacions de la Generalitat per preservar i recuperar la llera del riu Anoia al seu pas pel municipi de
Martorell.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Martorell, el 4 d’agost de 2010 va entrar a l’Agencia Catalana de l’Aigua un escrit pel que es
demanava autorització per netejar la llera del riu Anoia
al seu pas per un gual inundable d’aquest municipi (250
metres amunt i avall del vial inundable i 30 metres d’ample), quina petició va donar lloc a l’expedient del Domini
Públic Hidràulic: UDPH2010003732
Durant l’any 2009 l’Ajuntament de Martorell va realitzar
treballs de construcció d’uns aparcaments en el DPH del
riu Anoia que han suposat l’ocupació i asfaltat de més de
4.000 m2 de terreny inundable a cada costat dels marges
dret i esquerra del riu Anoia, en la proximitat del gual
inundable sota el pont de l’antiga N-II, sense comptar
amb les corresponents autoritzacions de l’ACA i ocupant indegudament el Domini públic hidràulic. Aquestes obres de construcció d’aparcaments han suposat una
greu alteració de l’espai fluvial i de les ribes i zones inundables i de protecció del riu Anoia, sense respectar els
advertiments de l’Agència catalana de l’aigua, en el sentit que en Zona fluvial ni en reserva fluvial no es poden
construir aparcaments. Aquesta actuació, a més, contravé la planificació fluvial en curs de redacció i aprovació.
En data 12 de gener de 2010 la Gerència de l’Agència
Catalana de l’Aigua va dictar una resolució –expedient
SN2009000266– sancionant a l’Ajuntament de Martorell
com a responsable de la comissió de infracció administrativa, alhora que requeria de forma expressa a dit Ajuntament per tal que restaurés el medi fluvial al seu estat
anterior a les obres i treballs denunciats i sancionats, i
requeria la presentació d’un projecte de restauració en
el termini màxim de dos mesos. Ha passat mes d’un any
i els fets i les obres actuals demostren que l’espai fluvial
del Anoia està mes amenaçat que mai.

Núm. 32

cament sols tenia per objecte «la neteja de la llera del riu
Anoia al seu pas per un gual –que és el situat en les proximitats de la zona d’aparcaments denunciada. Aquests
treballs de neteja van consistir, en realitat en modificar
i alterar de forma greu la llera per convertir l’Anoia en
un canal amb la intenció, probablement, no de netejar i
mantenir la llera sinó de resoldre els problemes d’inundabilitat dels aparcaments il·legals.
Malgrat les reiterades denúncies de diverses entitats ambientals, veïnals i polítiques de Martorell, en el sentit de
requerir a l’ACA per tal que faci complir les seves pròpies resolucions i procedeixi a executar o fer executar les
obres de restauració de la llera i de l’espai fluvial del riu
Anoia al seu pas per la zona afectada per les obres anteriors: aparcaments a ambdós marges del riu en la proximitat del gual inundable sota el pont de la N-II, i excavació de la llera del riu Anoia en el mateix àmbit, el cert
és que fins a data d’avui no s’ha realitzat cap actuació en
aquet sentit i existeixen indicis que es vulgui passar per
alt dites greus actuacions sense restaurar el medi fluvial alterat, deixant les coses com estan. Així mateix es
té constància de que l’Ajuntament pretén ampliar encara més dita zona d’aparcaments en l’espai fluvial, zones
de protecció de llera i servitud del riu Anoia reduint de
manera arbitraria la llera a un canal de 45 m d’amplada
sense que cap estudi hidràulic, morfològic o ambiental
que avali aquesta decisió.
Aquest seguit d’actuacions suposen una vulneració tant
de la legislació urbanística com en matèria d’aigües, vigents a Catalunya i contravenen la Directiva Marc de
l’Aigua.
És per tot això que el grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que,
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, procedeixi a
realitzar, amb la màxima diligència, totes les actuacions
necessàries per fer complir la resolució de la Gerència
de l’Agència Catalana de data 12 de gener de 2010 –expedient SN2009000266– i procedeixi a executar o fer
executar les obres de restauració de la llera i de l’espai
fluvial del riu Anoia al seu pas per la zona afectada per
les obres anteriors: aparcaments a ambdós marges del
riu en la proximitat del gual inundable sota el pont de
la N-II, i excavació de la llera del riu Anoia en el mateix
àmbit, i evitar així mateix qualsevol ampliació de dita
zona d’aparcament en l’espai fluvial, zones de protecció
de llera i servitud del riu Anoia.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Dolors Camats i Luís
Portaveu

Salvador Milà i Solsona
Diputat

El mes d’agost de 2010, l’Ajuntament de Martorell va
presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua una petició
d’autorització –expedient UDPH2010003732– que teòri3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la construcció
de l’institut escola de Caldes de Montbui
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00128/09

Presentació

Núm. 32

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, un cop redactat el projecte constructiu del nou
institut escola de Caldes de Montbui, iniciar d’immediat
la construcció del nou centre.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 3215 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent sobre l’institut escola de
Caldes de Montbui, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
El 27 setembre de 2010 el Govern de la Generalitat va
adjudicar provisionalment la redacció del projecte de
construcció de l’institut escola El Calderí de Caldes de
Montbui, per un import de 494.250 euros (sense IVA).
L’empresa disposa de sis mesos per redactar el projecte
a partir de l’adjudicació definitiva, que es va formalitzar
el mes de novembre.
L’escola El Calderí de Caldes de Montbui, ubicada des
de fa cinc cursos en mòduls prefabricats al barri Bugarai
i adreçada a infants de primària, acollirà un cop s’hagi
acabat el nou edifici alumnes de 3 a 16 anys, amb dues
línies per curs i una capacitat per a 690 estudiants (450 a
primària i 240 a secundària).
Ajuntament, escola i famílies han estat reclamant l’agilització del procés al departament d’Educació del govern
català per la situació de provisionalitat i la demanda de
places de secundària. Si el curs 2013/14 no entra en funcionament l’institut-escola i, per tant, no es compleix la
previsió feta fins ara pel Departament, Caldes de Montbui tindrà problemes per absorbir la demanda de places
escolars en educació secundaria. Cal recordar que l’Institut Manolo Hugué ja disposa a les seves instal·lacions, i
des de fa tres cursos, d’un mòdul prefabricat. I que per al
proper curs ja sortirà una primera promoció d’alumnes
del Calderí que haurà de ser absorbida per un Institut
que ja es troba al límit de la seva capacitat, i això malgrat que la previsió inicial del departament d’Educació
era que pel proper curs 2011/2012 el Calderí comencés
ja a funcionar com a institut-escola amb una línia de 1r
d’ESO.

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un projecte de llei de creació de cossos de
funcionaris de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3220 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius
L’article 103 de l’EAC estableix que en el marc del que
disposa la Llei orgànica del poder judicial, es poden crear
per llei del Parlament cossos de funcionaris al servei de
l’Administració de justícia dependents de la funció pública de la Generalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Presentar un projecte de llei de creació de cossos funcio
naris al servei de l’Administració de justícia dependents
de la funció pública de la Generalitat, tot respectant el
marc del que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

El novembre passat es va adjudicar la redacció del projecte com a institut escola, l’equip d’arquitectes tenen
fins el maig per redactar-lo, però hi ha rumors que la inversió es posposarà un parell d’anys més, quan l’escola ja
fa cinc cursos que funciona en cargoleres.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.

Tramitacions en curs

37

8 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre la dotació
d’equips multidisciplinaris als centres de
menors
Tram. 250-00130/09

xin amb la finalitat garantista que té el sistema de justícia de menors.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Presentació
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Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3221 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat, la passada legislatura, no va
parar d’incrementar i d’adequar les plantilles dels tècnics
de medi obert i d’assessorament tècnic a les necessitats
de l’aplicació de la Llei orgànica 5/2000, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors i amb l’objectiu, també, de resoldre el dèficit de recursos humans d’aquests
equips.
Des de l’inici de la VIII legislatura, els equips de professionals dedicats a l’execució de les mesures de medi
obert imposades pels jutges de menors es van anar intensificant, així com els tècnics de medi obert. La majoria dels equips s’han dotat amb psicòleg, fet important
a destacar, atès que abans no n’hi havia. També es va
procedir a la dotació de tots els equips de medi obert
amb material informàtic nou i a ampliar els despatxos
disponibles en les seus judicials per facilitar el desenvolupament de la seva tasca d’una forma més eficient.
El passat 16 de febrer del present any, la Consellera de
Justícia va assenyalar com a punts febles de la justícia
juvenil, els quals el departament haurà de treballar, els
següents:

Proposta de resolució sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les
indemnitzacions que perceben els jutges de
pau
Tram. 250-00131/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3222 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Agnès Pardell i Veà, diputada, Miquel Iceta Llorens,
portaveu 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.

Exposició de motius
L’article 108 del nou Estatut d’autonomia de Catalunya
estableix que la Generalitat té competències sobre la
Justícia de Pau. El mateix article disposa que la Generalitat es fa càrrec de les seves indemnitzacions essent la
competent per a la provisió dels mitjans necessaris per a
l’exercici de llurs funcions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern:

– Dèficit de places en els centres educatius d’internament
com a conseqüència d’una gran desproporció entre el
creixement de la població internada i un insuficient increment dels recursos.

a) A determinar i fer públics els criteris que adoptarà el
departament per tal de desplegar l’article 108 de l’EAC

– Obsolescència d’alguns dels equipaments que funcionen en l’actualitat.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

– Insuficiència de la dotació de recursos humans, sobre
tot en els àmbits dels equips multidisciplinars dels centres educatius i dels equips de medi obert.

b) A millorar les indemnitzacions que perceben els Jutges de Pau atenent les funcions que realitzen
Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
Dotar d’equips multidisciplinars els centres educatius i
els equips de medi obert per tal que el nivell d’exigència
de l’execució de les mesures penals de menors complei3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el compliment
de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels
preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Proposta de resolució sobre l’increment
dels recursos destinats al torn d’ofici

Tram. 250-00132/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3224 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3223 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Tram. 250-00133/09

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Agnès Pardell i Veà, diputada, Miquel Iceta Llorens,
portaveu 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.

Exposició de motius
El dia 1 de juliol del 2006 va entrar en vigor la Llei
5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil
de Catalunya, relativa als drets reals.
Les disposicions sobre propietat horitzontal incloses en
el Capítol III (article 553 1-59), han fet que apareguessin
diferents qüestions de caràcter tècnic que dificulten una
adequada aplicació legislativa de la norma, qüestions
que generen en els professionals que l’apliquen inseguretat i incertesa.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 371/
VIII en la qual se instava al Govern a impulsar els treballs ja iniciats de l’Observatori de Dret Privat per a reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal inclosos en el capítol III del títol V del llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya i a prendre en consideració, especialment, les aportacions que els professionals dels col·legis
d’administradors de finques i els altres operadors jurídics
facin basant-se en l’aplicació diària d’aquesta legislació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius
La crisi econòmica que estan vivint les famílies del
nostre país, els sector productius, i el teixit empresarial
i comercial en general, està provocant entre altres conseqüències l’augment de la conflictivitat, i la litigiositat.
En la darrera legislatura, el Departament de Justícia sensible a aquesta situació que pateixen molts segments de
la societat civil i reconeixent la gran labor que desenvolupa l’assistència jurídica gratuïta, com un dels principals garants d’efectivitat de la universalització del dret a
l’obtenció d’una tutela judicial efectiva, va posar tots els
mecanismes materials i econòmics, necessaris per tal de
poder continuar garantitzant la qualitat i quantitat d’un
servei tan necessari.
Malauradament, l’Honorable consellera de justícia ja va
anunciar, en la seva compareixença del passat 16 de febrer, que el seu Departament es posiciona a favor d’aplicar polítiques de restricció de despesa pública pel que fa
a l’assistència jurídica gratuïta.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

A donar compliment a la Resolució 371/VIII de manera
immediata.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en els
propers pressupostos de la Generalitat, incrementi els recursos destinats a finançar el servei de torn d’ofici a Catalunya per tal de garantir l’assistència jurídica gratuïta a
totes aquelles persones que requereixen d’aquest servei.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern:

3.10.25.

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Tramitacions en curs

Agnès Pardell i Veà
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Proposta de resolució sobre l’increment de
mitjans per als casos de violència masclista
i sobre la creació de jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres

Núm. 32

Proposta de resolució sobre l’increment del
nombre de metges forenses i sobre llur formació
Tram. 250-00135/09

Tram. 250-00134/09

Presentació
Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3226 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3225 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Agnès Pardell i Veà, diputada, Miquel Iceta Llorens,
portaveu 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.

Exposició de motius
«La violència de gènere és un dels problemes que afecten a la nostra societat, essent un fenomen creixent. És
imprescindible lluitar amb més eficàcia i efectivitat impulsant tots els mitjans necessaris des dels poders públics
per eliminar aquesta xacra social» Aquestes eren paraules dels aleshores parlamentaris, Sr. Felip Puig i Godes i
la Sra. Anna Miranda i Torres.
Des d’aquelles paraules l’any 2007, el Departament de
Justícia no ha parat de reclamar noves demarcacions judicials i crear nous jutjats de violència domèstica. Bons
exemples d’això són: la creació de jutjats de violència domèstica a Badalona, Girona, Sabadell, Granollers, Lleida, Terrassa i Reus.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

Exposició de motius
Les malalties mentals i totes aquelles discapacitats que
tenen afectacions en el funcionament de la persona en la
seva vida quotidiana, encara ara són força desconegudes
per a alguns col·lectius professionals que sovint han de
regular i decidir sobre aspectes vitals d’aquestes persones. El cos de metges forenses relacionats amb la capacitat de les persones és insuficient.
Aquest és el cas de molts professionals de l’àmbit judicial que han d’informar o prendre resolucions sobre persones que presenten malalties mentals i que les afecten a
elles mateixes o a les seves famílies, a través de l’adopció de figures com incapacitacions, tuteles, etc.
En el cos de metges forenses destinats a l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya, hi ha metges especialistes en psiquiatria, en medicina legal i forense i metges
llicenciats en psicologia i en mestratges universitaris de
psiquiatria forense.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Continuar incrementant la dotació de recursos econòmics i humans per garantir l’assistència i resolució ràpida, àgil i eficaç dels processos oberts en relació a faltes i
delictes per violència de gènere.
2. Sol·licitar la creació dels jutjats de violència domèstica
a Tarragona i Figueres.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar els metges forenses titulars.
2. Seguir fomentant el programa de capacitació en psiquiatria forense, desenvolupat pel Departament de Justícia de la Generalitat.
3. Incrementar els cursos de formació continuada per a
metges forenses del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada per els anys 2011-2012.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’augment dels
efectius dels Mossos d’Esquadra amb la
promoció del 2011

Proposta de resolució sobre l’adjudicació
de les obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella

Tram. 250-00136/09

Tram. 250-00137/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3264 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 3290 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari
ICV-EUiA, i Jaume Bosch i Mestres, diputat, d’acord
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament

El desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra a tot el
territori de Catalunya va culminar el mes de novembre
de l’any 2008. Aquest fet obliga encara més a dotar de
forma suficient les noves places de Mossos d’Esquadra.
El programa electoral de CiU, força política que avui governa Catalunya, prometia «centrar els esforços a corregir el dèficit de mitjans humans i materials del Cos de
Mossos d’Esquadra». I el mateix president de la Generalitat, Artur Mas, s’havia compromès a no reduir «mestres, metges i mossos». Però el Govern de la Generalitat
ha retallat 200 places de les 800 previstes en la promoció
de Mossos d’aquest any.

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a mantenir la
previsió de 800 nous Mossos d’Esquadra en la promoció
de 2011, deixant sense efecte la retallada acordada pel
Govern de la Generalitat de 200 places, per tal de poder
atendre la demanda de més efectius de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona i a diverses comarques de
Catalunya.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Dolors Camats i Luis
Portaveu

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Exposició de motius
Des de fa molts anys les obres de construcció de la N-II
entre Sils i Maçanet (dos trams) estan aturades malgrat
que el ministre de Fomento es va comprometre que
abans d’acabar el 2010 es farien les noves licitacions.
Aquesta situació provoca greus mancances de seguretat,
amb un índex de sinistralitat en els trams entre Maçanet
i Sils, i Sils i Caldes molt elevat. Al mateix temps, al ser
una via amb molt de trànsit de turismes i camions, es formen embussos regularment, especialment en el trencant
de Caldes de Malavella. Finalment, l’impacte econòmic
també és important, tant per ser una via molt utilitzada
pels turistes que es desplacen a la Selva Marítima com
per la mobilitat de les empreses de la zona.
En definitiva, les obres inacabades provoquen una ferida
en el territori, una alta sinistralitat i una greu incomoditat als usuaris de la zona
És per aquests motius que els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per tal que acceleri la licitació i l’adjudicació de les
obres de la N-II entre Sils i Maçanet i que aquestes es
realitzin en un període curt de temps.
2) Demanar al Govern de l’Estat que, mentre no estiguin
finalitzades les obres, el peatge de l’autopista AP-7 sigui
gratuït en el tram entre Sarrià de Ter i Maçanet de la
Selva.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011
Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV EUiA; Anna Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Antoni
3.10.25.
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Strubell i Trueta, Subgrup Parlamentari Solidaritat Catalana per la Independència; Albert Rivera Díaz, Subgrup
Parlamentari Ciutadans - Partido de la Ciudadanía; Santi
Vila i Vicente, GP CiU; Esteve Pujol i Badà, GP SOC;
Joan Boada i Masoliver, GP ICV - EUiA; Carme Capdevila i Palau, GP ERC

Proposta de resolució sobre el traspàs dels
acolliments familiars a la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09

Núm. 32

les oportunitats en la infància i l’adolescència, aprovada
per unanimitat en aquest Parlament.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme
Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Pere Bosch
Cuenca, diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la part nova de l’Hospital
de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-00139/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3322 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Reg. 3319 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Palau, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent sobre els acolliments familiars, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i
Immigració.

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
L’apartat 4 de la disposició final tercera de la llei
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència, modifica la denominació de
l’organisme autònom administratiu, Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció, que passa a denominar-se Institut Català de l’Adopció.
Aquesta modificació no respon exclusivament a un canvi de denominació, el seu article 3 descriu quines funcions li corresponen, tals com fomentar i promoure
l’acolliment preadoptiu, gestionar les valoracions dels sol·
licitants, seguiment a les famílies d’acolliment preadoptiu, seguiment de les entitats col·laboradores, en adopció
internacional, seguiment dels menors d’acolliment pre
adoptiu, informar amb caràcter preceptiu de les propostes d’acolliment preadoptiu, entre altres.
És a dir, en cap dels apartats se li assigna les funcions de
l’acolliment familiar.
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 fer el traspàs dels acolliments familiars a la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i donar
compliment a la llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i
3.10.25.

Exposició de motius
Les retallades pressupostàries anunciades pel Conseller
de Salut amenacen en paralitzar la posada en marxa de
l’ampliació de l’Hospital Sant Bernabé de Berga que es
preveia entorn el mes d’abril d’enguany. En aquest cas,
amb la construcció de l’edifici ja finalitzada amb una
inversió de 6.7 milions d’euros, manca el concurs per a
l’adjudicació de la compra del material (mobiliari i equipaments tècnics) que permeti que la nova part de l’hospital entri en funcionament. Es preveu que la compra
d’equipaments tingui un cost aproximat d’1.5 milions
d’euros.
L’actual centre sanitari, que és el més ben valorat de la
comarca i, figura a nivell estatal com un dels més premiats en els darrers 10 anys, dóna cobertura a aproximadament 40.000 habitants. Les obres d’ampliació permeten ampliar el centre en més de 5.000 metres quadrats i
millorar la distribució de l’equipament sanitari així com
ubicar el magatzem i l’arxiu que hores d’ara es troben en
espais llogats en un polígon.
L’ampliació del centre sanitari, que és una de les institucions amb més repercussió a la ciutat de Berga i a
la comarca del Berguedà, representa sens dubte un eix
cabdal pel bon funcionament i una correcta atenció a les
persones usuàries.
El nostre grup parlamentari, a banda de discrepar en les
retallades al sector públic, en aquest cas en concret hi
veiem una manca de sentit comú, en tant que comptem
amb un edifici nou tancat, fet del tot incomprensible si
tenim en compte que la seva entrada en funcionament no
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implica una gran inversió i si una millora considerable
de l’atenció a les persones usuàries.
Davant les declaracions del Conseller de Salut de paralitzar la construcció de nous equipaments hospitalaris i revisar els compromisos i acords presos per l’anterior Govern de la Generalitat, el grup parlamentari ICV-EUiA
presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Mantenir els compromisos adquirits en relació a l’ampliació de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga.
2) Convocar de manera urgent el concurs públic per a
dotar de mobiliari i dels equipaments tècnics necessaris
l’ampliació de l’Hospital Sant Bernabé de Berga de tal
manera que pugui entrar en funcionament al segon semestre d’aquest 2011.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Dolors Camats Luis
Laia Ortiz Castellví
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el reinici del
procés d’adjudicació de les obres per a la
construcció de la residència i centre de dia
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3330 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Núm. 32

en un 44,1%. Això s’explica per la generació buida de la
Guerra Civil espanyola i dels anys immediatament posteriors, aquesta generació actualment està entre els 65 i
75 anys.
Les projeccions realitzades pel Centre d’Estudis Demogràfics per l’Ajuntament de Sabadell apunten que en els
propers anys el col·lectiu de persones grans augmentarà
amb major intensitat que els darrers anys. De fet, pel període 2010-2018 es preveu un increment del 12,8% (1,8%
de mitjana anual). És a dir, de cara al 2018 se superarà la
xifra de 39 mil persones grans a la ciutat.
Tanmateix, tot i l’augment en termes absoluts, la proporció de persones de 65 o més anys es mantindria en el
16,9% (només 3 dècimes de punt per sobre del 2009).
El buit generacional ha comportat que mentre les taxes
d’envelliment s’han anat reduint en els darrers anys, les
de sobreenvelliment s’han incrementat notablement. De
fet, les taxes de sobreenvelliment durant el període analitzat passen del 21,4% l’any 2000 al 29,2% l’any 2009.
És a dir, prop d’una de cada quatre persones grans a Sabadell té 80 o més anys. Aquesta constatació té implicacions importants pel que fa a un més que probable augment de la prevalença de les situacions de dependència
entre la gent gran, i també en el tipus de prestacions i
serveis requerits.
Segons les xifres publicades pel Departament d’Acció
Social de la Generalitat de Catalunya al 2009, el Vallès Occidental és una de les comarques de la província amb menor cobertura pública de places: de l’1,77%.
L’objectiu de la Generalitat és assolir el 1,96% de cara
al 2012. Força per sota de la majoria de comarques catalanes, que estan entre el 2 i el 4%. En l’actualitat hi ha
691 places en desenvolupament i està previst promoure
571 places pel 2012.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Eva Maria Granados
Galiano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar immediatament el procés d’adjudicació de
les obres per a la construcció de la Residència i Centre
de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Maria
Granados Galiano, diputada del GP SOC; Montserrat
Capdevila Tatché, diputada del GP SOC

A Sabadell el 16,6% de la població de la ciutat té 65
o més anys l’any 2009. Segons les dades de renovació
padronal del 2008 (les darreres oficials disponibles),
aquesta xifra és la segona més alta de la comarca, només
superada per Sant Llorenç Savall amb el 20,36%. A la
comarca és del 13,41%.
Durant el període 2000-2009 s’ha passat de 30.669 persones en aquest grup d’edat a les 32.326 actuals, un increment del 5,4% (un 0,6% de mitjana anual). L’augment
no és molt important en termes globals. De fet, el grup
de 65-74 anys s’ha reduït considerablement, mentre que
les persones de més de 75 anys s’ha incrementat notablement, sobretot les de 80 o més anys que han incrementat
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el suport als
comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i
Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09

Núm. 32

deslocalització o de pèrdua de llocs de treball com són
Valeo, Ficosa i Yamaha, en les negociacions que estan
portant a terme en la defensa del manteniment de llocs
de treball.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

Presentació

a. Convocar d’urgència el protocol d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial previst a la mesura
88 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, convocant als agents socials i econòmics que
hi participen.

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3352 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Montserrat Capdevila
Tatché, diputada, Jordi Terrades Santacreu, 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 d’Empresa i
Ocupació.

b. Analitzar amb la matriu de l’empresa i els representants dels treballadors altres serveis o productes del grup
Piaggio a escala internacional que siguin susceptibles de
ser prestats o produïts a Catalunya.

Exposició de motius

d. Realitzar contactes urgents i proactius amb empreses
que puguin desenvolupar activitat industrial o de serveis
a la planta actual a través dels serveis d’Acc10.

Les comarques del Vallès Oriental i Occidental estan
sent testimoni, des dels últims temps, de diversos episodis de reduccions de plantilles, trasllats, deslocalitza
cions o tancament d’indústries i empreses, algunes
d’elles històriques i emblemàtiques de la fortalesa econòmica del nostre territori i de la capacitat secular emprenedora del nostre teixit industrial.
Un dels casos més paradigmàtics és el de empresa Nacio
nal Motor SAU i Piaggio&Cie (Derbi), empresa catalana
fundada l’any 1922, un referent històric per a aquest país
en el sector de les dues rodes, tant pel que fa a les seves
vendes com pel que fa als títols conquerits per la marca
en els campionats del món de les categories de 50 cc i
125 cc, i també un exemple d’avantguarda tecnològica de
la indústria catalana.
Altres casos ben recents de deslocalització, trasllat o
pèrdua de llocs de treball com els d’empreses punteres
com Ficosa i Valeo, o Yamaha, com exemple d’una altre
referent del món del motor, ens indiquen que estem assistint a un dels pitjors moments d’aquesta crisi econòmica.
El retrocés de la indústria a les comarques del Vallès
Oriental i Occidental és preocupant, fins al punt que el
territori es veu abocat a nivells d’atur mai vistos fins ara,
a una manca de futur per al jovent i per als treballadors
i treballadores de més de 45 anys, i a una falta d’inversió
privada atès el tancament progressiu d’aquestes indústries.

c. Realitzar contactes a alt nivell internacional amb l’empresa per analitzar la viabilitat de la producció actual i/o
produccions alternatives.

e. Activar un pla de xoc amb els subministradors i proveïdors locals de Derbi per analitzar la seva situació i la
dels seus treballadors/es per trobar solucions i alternatives viables.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Montserrat
Capdevila Tatché, diputada del GP SOC; Jordi Terrades
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment
dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació
de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3391 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Daniel Font Cardona,
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Proposta de resolució

Exposició de motius

És indubtable que aquesta situació afecta també, de ple,
els ajuntaments, ja que aquests es veuen obligats a destinar molts recursos a ajudar els col·lectius més afectats
per la pèrdua de llocs de treball.

El Parlament de Catalunya:
1. Dona suport al comitè d’empresa de Derbi i als de la
resta d’empreses afectades pels progressius processos de
3.10.25.

El mes de setembre de l’any 2007 va reiniciar les seves
activitats l’Escola de Pontons, tancada l’any 1968. La
seva reobertura va constituir una de les fites més impor-
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tants en el desenvolupament del mapa escolar a la comarca de l’Alt Penedès.
Amb aquesta escola i la posada en funcionament de l’Escola de Les Cabanyes el setembre de 2010, la comarca va
aconseguir eliminar un dels dèficits més importants en
matèria educativa que arrossegava des d’abans dels inicis
de la democràcia, significat per l’existència de municipis
sense escola. La recuperació d’aquestes dues escoles va
ser reclamada pel PSC al Parlament de Catalunya durant
la VI legislatura i es va concretar la seva posada en marxa durant la VIII legislatura fruit de la intensa activitat
en el món de l’educació del Govern de la Generalitat en
el període 2004-2010.
L’escola de Pontons ha vingut funcionant des de la seva
reobertura amb un bon nivell d’activitat professional i
educativa i un alt grau de satisfacció per part del conjunt
de la comunitat que l’envolta.
Aquest curs s’ha produït una reducció de la seva plantilla, que compta actualment amb un equip de quatre mestres i mig per 45 alumnes de P-3 a 6è, menys que el curs
anterior.
L’AMPA i el Consell Escolar varen elaborar un manifest
en defensa de l’escola anomenat «per una escola rural
millor sense reducció de personal», en el qual manifesten
la seva preocupació per la retallada de la plantilla i les
seves conseqüències en els serveis educatius del centre.
El Grup Parlamentari Socialista considera imprescindible mantenir la plantilla de l’escola de Pontons amb
una ràtio que garanteixi l’adequada atenció als alumnes
i pugui continuar donant un bon servei a les famílies i al
conjunt del municipi.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir els recursos econòmics, tècnics i professionals a l’escola de Pontons per tal de mantenir el bon
nivell de qualitat educativa ofert fins ara i des de la seva
creació.
2. Ampliar el nombre de professionals de la plantilla
del centre per assolir els recursos professionals amb que
comptava l’escola en les cursos anteriors.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel Font
Cardona, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Núm. 32

Proposta de resolució sobre la constitució
d’un grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a analitzar les propostes polítiques i jurídiques
relatives a les actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional contrària
a l’Estatut
Tram. 250-00143/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3396 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres,
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 Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió Afers Institucionals.

Exposició de motius
La sentència del Tribunal Constitucional, considerant inconstitucionals diversos aspectes de l’Estatut d’Autonomia de 2006, va suposar un punt i apart en les relacions
de Catalunya i l’Estat espanyol, ja que va significar una
ruptura del pacte constitucional de 1978 i la no acceptació de la voluntat popular expressada en referèndum.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona va
evidenciar la voluntat del poble de Catalunya de no acceptar la retallada del seu autogovern i de decidir lliurament el seu futur.
Durant la campanya electoral, els partits catalans que es
reclamen catalanistes varen exposar a la ciutadania les
seves propostes sobre el futur de l’autogovern de Catalunya (pacte fiscal, recuperació dels aspectes retallats de
l’Estatut, federalisme plurinacional, independència).
El president de la Generalitat, en el debat d’investidura,
va plantejar que «Catalunya ha d’encarar la seva pròpia
transició nacional» i que aquesta transició calia fer-la
amb «grans consensos interiors».
L’inici de la nova legislatura obliga al Parlament de Catalunya a realitzar un esforç unitari de concreció en relació a la resposta a donar a la sentència del Tribunal
Constitucional, acordant tots els mecanismes polítics i
jurídics necessaris per superar les retallades que ha patit
l’autogovern, i a plantejar un nou horitzó nacional que
pugui ser àmpliament compartit pel conjunt de forces
polítiques que es reclamen del catalanisme. Sense la unitat de les forces polítiques catalanistes i el suport d’una
àmplia i transversal majoria social no serà possible superar la situació actual.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

3.10.25.
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Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a constituir un Grup de
treball integrat per representants del mateix Govern,
de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i de persones expertes, per tal d’analitzar les diverses
propostes polítiques i jurídiques sobre les actuacions a
emprendre després de la Sentència del Tribunal Constitucional contrària a l’Estatut de 2006 i sobre la denominada «transició nacional». El Grup de Treball comptarà
amb l’assessorament i el suport tècnic de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació dels apartats u i dos de l’article
91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre,
de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2011 al 22.03.2011).
Finiment del termini: 23.03.2011; 9:30 hores.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

3.20.
3.10.65.

Núm. 32

INTERPEL·LACIONS

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

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’article 122 de l’Estatut
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 6687) i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6741).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2011 al 08.03.2011).
Finiment del termini: 09.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual

Tram. 300-00021/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 6841 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 138
del Reglament del Parlament, presenten la interpel·lació
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març de
2011 d’enguany.
– Quin és el capteniment del govern en relació al desenvolupament de l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya
Palau del Parlament, 3 de març de 2011
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 6687) i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6741).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2011 al 08.03.2011).
Finiment del termini: 09.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2011.

3.10.65.
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures
previstes pel Departament de Salut per a
adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i
financer de la Generalitat per al 2011

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial

Tram. 300-00022/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6889 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

Representant adjunt, del Subgrup
Parlamentari Ciutadans
Reg. 6844 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

Tram. 300-00024/09

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlamento de Cataluña
Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido
en el artículo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente interpelación para que sea substanciada en la
próxima sesión del Pleno.
Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamentario:
– ¿Qué medidas se van a adoptar desde el Departament
de Salut para adaptarse al Pla de Reequilibri Econòmic i
Financer de la Generalitat per al 2011?

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març de
2011 d’enguany.
– Quin és el capteniment del Govern respecte a la política industrial?
Palau del Parlament, 4 de març de 2011
Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Palau del Parlament, 2 de marzo de 2011
Jordi Cañas Pérez
Portavoz Subgrupo C’s

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 300-00025/09

Presentació
Interpel·lació al Govern sobre les mesures
previstes en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’increment dels preus
del carburant

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6890 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

A la Mesa del Parlament

Tram. 300-00023/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6881 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març de
2011 d’enguany.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el
futur de l’aeroport de Girona?

A la Mesa del Parlament
Joan Herrera i Torres, president del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011
Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

– Quina és la política del Govern en relació a les mesures
adoptar en l’escenari de l’increment dels preus del carburant en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic?
Palau del Parlament, 4 de març de 2011
Joan Herrera i Torres
President

3.20.
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Interpel·lació al Govern sobre la política
energètica

Núm. 32

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2010, referent a Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d’Aran, SL, corresponent al 2007

Tram. 300-00026/09

Presentació

Tram. 258-00009/09

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6902 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 04.03.2011

Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 74625

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament,
presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el ple que ha de tenir lloc els propers
dies 9 i 10 de març d’enguany.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.
N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes va
ésser publicat en el BOPC 813, del 12 de novembre de
2010, a la pàg. 53.

– Quines són les mesures que pensa adoptar el Govern
en relació a la política energètica?

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Palau del Parlament, 4 de març de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Termini: 15 dies hàbils (del 09.03.2011 al 29.03.2011).
Finiment del termini: 30.03.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

3.30.

ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LES
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES
INFORMES O MEMÒRIES DE LA
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2010, referent a Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, SL, corresponent
al 2007
Tram. 258-00008/09

Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 74624

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.
N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes va
ésser publicat en el BOPC 813, del 12 de novembre de
2010, a la pàg. 4.

3.40.

PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02.

PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la utilització de dades del registre de noms dels
passatgers per a la prevenció, la detecció,
la investigació i l’enjudiciament de delictes
terroristes i delictes greus
Tram. 295-00019/09

Observacions formulades
Reg. 6642 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Interior, 03.03.2011

A la Mesa del Parlament
Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 09.03.2011 al 29.03.2011).
Finiment del termini: 30.03.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

3.30.06.

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que preveu l’article
181.2 del Reglament de la Cambra, presenta les següents
observacions als Controls de principis de subsidiarietat
amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la utilització de dades del
registre de noms dels passatgers per a la prevenció, la
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detecció, la investigació i l’enjudiciament de delictes terroristes i delictes greus (tram. 295-00019/09).

Observacions:
Actualment ja existeix en els Estats membres, imperativament des de la publicació de la Directiva 2004/82/
CE de 29 d’agost de 2004, sobre la informació avançada
de passatgers, una normativa que obliga les companyies
aèries a facilitar informació, un cop finalitzat l’embarcament, (sempre que els sigui requerida per les autoritats
competents) de les persones que entren en el territori
d’un estat membre de la Unió, provinents d’un tercer estat. Aquesta informació té com a finalitat controlar els
fluxos de persones i les dades que ha d’incloure en circumscriuen a la identitat, nacionalitat i data de naixement de les persones, el tipus de document de viatge que
porten, el lloc d’entrada en el territori europeu, els horaris dels transport que utilitzen, el nombre de persones
que hi ha al mateix vol i el lloc inicial d’embarcament.
Posteriorment a l’aprovació d’aquesta directiva, les investigacions relacionades normalment amb delictes de
terrorisme i de criminalitat organitzada varen posar de
manifest que el processos de reserva i adquisició dels
bitllets d’avió donaven informació de molta utilitat per a
la prevenció i repressió d’aquests tipus de delinqüència.
La proposta de directiva que ens ocupa respon a aquesta
constatació. Pretén, en conseqüència, promoure una legislació homogènia dels estats membres per tal d’obligar
les companyies aèries a facilitar les dades anomenades
PNR (Passenger Name Record) dels passatgers que entren al territori d’un estat de la Unió Europea provinents
d’un tercer estat. Aquestes dades consisteixen en informació no verificada subministrada pels passatgers que
les companyies recullen i conserven en els sistemes de
control de reserves i sortides de les companyies aèries
amb finalitat comercial. Hi inclouen les dates del viatge, l’itinerari, les dades del bitllet, les dades de contacte,
l’agència de viatges que va reservar el vol, el mitjà de
pagament utilitzat, el nombre del seient i les dades de
l’equipatge.

Núm. 32

sense cap tipus de paràmetre comú podria plantejar diferències notables que dificultés el seu compliment adequat per part de les companyies. Si tenim en compte la
gran mobilitat de la població i, per tant, també dels delinqüents, sobre tot en el cas del terrorisme i altres delictes molts greus, sembla raonable que els paràmetres que
han de seguir les companyies aèries siguin homogenis.
En conseqüència es compleix el principi de subsidiarietat amb al regulació de la matèria per part de la Unió Europea amb una directiva que afavoreixi l’homogeneïtat
de la regulació que facin els estats membres.
Pel que fa a les bases de dades PNR, la proposta de directiva únicament exigeix que hi hagi una base única a
cada estat, una unitat d’informació sobre passatgers, fins
i tot permet que dos o més estats puguin designar una
autoritat única que actuï com a unitat d’informació. La
directiva no estableix, no pot fer-ho, com s’ha d’organitzar aquesta unitat, ja que és una competència dels estats
membres organitzar-la de la manera que creguin convenient. En aquest punt caldria manifestar la necessitat que
tots els cossos policials, existents en els diferents estats,
d’acord amb la seva normativa interna, tinguin accés a
aquesta base de dades en condicions d’igualtat, quan
l’exercici de les seves funcions legalment atribuïdes,
així ho requereix. En el cas que la unitat d’informació
de passatgers estatal sigui d’ús exclusiu d’un cos policial,
quedant-ne exclosos altres cossos que presten serveis de
policia ordinària i integral en algunes parts del territori,
el serveis que ofereixen els cossos exclosos se’n ressentirà en la seva eficàcia en la lluita contra el terrorisme i els
delictes greus. Cal, doncs, que la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra tingui accés a la base de dades de
la unitat d’informació sobre passatgers, quan l’exercici
de les seves competències així ho requereixi.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011.
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

A més dels aspectes relacionats amb les garanties necessàries per a la protecció dels drets que poden quedar limitats o simplement vulnerats per la regulació, que semblen estar molt presents i suficientment assegurats en la
proposta de directiva, la proposta ens planteja dos grans
qüestions: una relativa a la necessitat que aquest tema sigui regulat per la Unió Europea (constatar el compliment
del principi de subsidiarietat) i un altra sobre l’accés i
gestió de les unitats estatals d’emmagatzematge de les
dades.
Pel que fa a la necessitat de la regulació a nivell europeu,
la necessitat sembla clara. Si creiem que, com es desprèn
d’algunes investigacions relacionades amb el terrorisme
i altres delictes greus, és necessari obligar les companyies aèries a cedir les dades PNR a les autoritats dels estats
membres per a la prevenció i investigació dels delictes
esmentats, llavors sembla raonable que la Unió Europea
elabori una directiva que comprometi els estats a regular
de manera homogènia les obligacions de les companyies
aèries en aquest camp. Tot i que hi ha estats que ja han
regulat aquesta obligació (França, Regne Unit i Dinamarca), una regulació per part de tots els estats membres
3.40.02.
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4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Renúncia de Fèlix Riera Prado a la condició
de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, amb data del 28 de febrer de 2011,
Fèlix Riera Prado ha renunciat a la condició de membre
del Consell Assessor de Continguts i de Programació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec
per al qual havia estat elegit pel Parlament en la sessió
plenària tinguda el 18 de febrer de 2009, d’acord amb
l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
març de 2011, ha acordat la creació del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.

Acord de creació del Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de Catalunya
Exposició de motius
El 5 de setembre de 2010 va entrar en vigor la Llei de
l’Estat 34/2010, del 5 d’agost, de modificació dec les
lleis 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els
transports i els serveis postals, i 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
per a adaptació a la normativa comunitària de les dues
primeres. Aquesta llei va modificar substancialment el
règim jurídic de la contractació pública per a adaptar-lo
a la Directiva 89/665/CEE, anomenada Directiva de recursos, i a les seves modificacions posteriors.
Aquesta modificació, a més d’afectar aspectes generals
del procediment licitatori, ha comportat –sobretot per
4.40.

Núm. 32

a les contractacions protegides pels llindars de la Unió
Europea, o harmonitzades, i per a determinats contractes de servei– dues novetats importants: d’una banda, la
creació d’un nou sistema d’impugnacions en matèria
contractual amb la incorporació del recurs especial i de
la qüestió de nul·litat, i d’una altra, l’obligatorietat d’atribuir el coneixement i la resolució d’aquestes impugna
cions a un òrgan especialitzat i independent amb relació
a l’òrgan adjudicador del contracte.
Amb relació a aquest nou òrgan, mentre l’article 311.1 de
la Llei de l’Estat 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (LCSP), crea en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat el «Tribunal Administratiu Central
de Recursos Contractuals» i n’estableix la naturalesa, la
composició i el funcionament, l’apartat 2 d’aquest mateix
article fa possible que tant les administracions autonòmiques com les assemblees legislatives autonòmiques creïn
per mitjà de llurs normes respectives un òrgan independent competent per a resoldre els recursos especials.
És en aquest context normatiu i en la condició que té
el Parlament de Catalunya de poder adjudicador, atès
el que estableix la disposició addicional tercera de
la LCSP, que és necessari crear en virtut del principi
d’autonomia parlamentària, concretament en l’àmbit organitzatiu i administratiu, un òrgan especialitzat
i independent per al coneixement i la resolució de les
reclamacions contractuals que es derivin dels procediments licitatoris convocats per la mateixa institució, tot
respectant els requeriments bàsics de l’article 311.2 de la
LCSP i deixant marge perquè l’òrgan mateix estableixi
les especialitats que consideri convenient de fer.
Consegüentment, es crea el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, òrgan col·legiat
que, amb el caràcter d’independent, té atribuïts el coneixement i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació a què fa referència l’article 310 de
la LCSP, de les qüestions de nul·litat contractual establertes en els supòsits especials de l’article 37 de la LCSP, i
també l’adopció de les decisions amb relació a les mesures cautelars o provisionals que puguin sol·licitar les
persones legitimades en el marc d’aquestes reclamacions
contractuals.
Pel que fa a la composició del Tribunal, aquest acord
estableix que és format per tres membres i, amb la voluntat de fer compatible la naturalesa parlamentària de
l’òrgan (es nomena un diputat o diputada) amb el compliment dels principis establerts per la Llei (qualificació,
independència i inamobilitat), s’estableix un tribunal de
perfil predominantment tècnic, atesa la naturalesa de les
funcions que té encomanades. Per aquest motiu, i amb
l’objectiu de respectar el requisit de la qualificació jurídica legalment establert, en formen part un lletrat o lletrada i un interventor o interventora. Els membres del
Tribunal són nomenats per la Mesa del Parlament i la
durada del mandat és d’una legislatura.

Article 1. Creació i naturalesa
Es crea el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya com a òrgan col·legiat especialitzat en
matèria de revisió de procediments de contractació, que
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actua amb plena independència funcional en l’exercici de
les seves funcions.

Article 2. Competències
El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya és l’òrgan competent per a:
a) El coneixement i la resolució dels recursos especials
en matèria de contractació a què fa referència l’article
310 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
b) El coneixement i la resolució de les qüestions de nul·
litat contractual establertes en els supòsits especials de
l’article 37 de la Llei 30/2007.
c) L’adopció de les decisions amb relació a les mesures
cautelars o provisionals que puguin sol·licitar les persones legitimades en el marc dels procediments establerts
per les lletres a i b.

recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 10.1.k
de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposicions finals
Primera. Publicació
Aquest acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.

Segona. Entrada en vigor
Aquest acord entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 1 de març de 2011
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

Article 3. Composició i nomenament
dels membres del Tribunal
1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament
de Catalunya és constituït pels membres següents, tots
ells amb veu i vot:

2. La Mesa del Parlament, a l’inici de cada legislatura,
designa els membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, i també els membres
substituts que han d’actuar en cas d’absència, vacant o
malaltia, o per qualsevol causa justificada o establerta
legalment.
3. La durada del mandat dels membres i els substituts
del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya comprèn tota la legislatura.

Article 4. Normes de procediment
1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament
de Catalunya sotmet la seva actuació, amb les especialitats que consideri oportú de fer, a les disposicions
sobre procediment que estableix amb caràcter bàsic la
Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, i a les seves normes de desplegament, i també, si
escau, a la legislació en matèria de contractació pública
aplicable a la Generalitat de Catalunya.
2. La presentació de l’anunci previ a la interposició del
recurs especial i les reclamacions en matèria de contractació a què fan referència les lletres a i b de l’article 2
s’han de fer al Registre General del Parlament, que immediatament en dóna trasllat al Tribunal de Recursos
Contractuals del Parlament de Catalunya.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i defensin el Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional

a) El president o presidenta, que és un diputat o diputada
del Parlament de Catalunya.
b) Dos vocals, que són l’interventor o interventora i un
lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya, que alhora
compleixen, alternativament, les funcions de secretari o
secretària.

Núm. 32

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de març
de 2011, de conformitat amb l’article 29.3.j del Reglament, ha designat de manera permanent, perquè exerceixin la representació i la defensa del Parlament de
Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional, els lletrats següents dels Serveis Jurídics:
Esther Andreu i Fornós
Antoni Bayona i Rocamora
Anna Casas i Gregorio
Fernando Domínguez Garcia
Imma Folchi i Bonafonte
Xavier Muro i Bas
Miquel Palomares i Amat
Francesc Pau i Vall
Ismael E. Pitarch i Segura
Pere Sol i Ordis
Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’actuar
cada un indistintament o més d’un de manera conjunta,
d’acord amb les instruccions que rebin de la secretària
general.
Palau del Parlament, 1 de març de 2011
La secretària quarta
Dolors Batalla i Nogués

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

3. Les resolucions del Tribunal de Recursos Contractuals
del Parlament de Catalunya han d’ésser motivades i fonamentades en dret i exhaureixen la via administrativa,
de manera que contra elles només es pot interposar un
4.45.02.
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4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

4.45.10.

Núm. 32

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de
Greuges
Tram. 412-00004/09

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09

Substitució de diputats
Reg. 3358 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la Mesa del
Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condició
de diputat al Parlament de Catalunya, del Sr. Josep Poblet i Tous (reg. 3317), del G. P. de Convergència i Unió,
amb efectes des del dia 1 de març de 2011.
Palau del Parlament, 1 de març de 2011
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Alfons López Tena i Albert Rivera Díaz, portaveus dels
subgrups del Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 22 bis del Reglament de la Cambra, comuniquen
als membres de la Mesa del Parlament que han arribat
a un acord en allò que fa referència a la pertinença a la
Comissió de Síndic de Greuges i a la Comissió de Salut
per els anys 2011 i 2012.
Segons l’acord adoptat i només als efectes del període
2011 i 2012, la diputada del subgrup C’s Carmen de Rivera Pla cedeix la seva pertinença a la Comissió de Greuges a favor del diputat del Subgrup SI Antoni Strubell i
Trueta. De la mateixa manera, el diputat del Subgrup SI
Antoni Strubell i Trueta cedeix la seva pertinença a la
Comissió de Salut a favor del diputat del Subgrup C’s
Jordi Cañas Pérez.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu de SI

Albert Rivera Díaz
Portaveu de C’s

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Substitució de diputats
Reg. 3358 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Alfons López Tena i Albert Rivera Díaz, portaveus dels
subgrups del Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 22 bis del Reglament de la Cambra, comuniquen
als membres de la Mesa del Parlament que han arribat
a un acord en allò que fa referència a la pertinença a la
Comissió de Síndic de Greuges i a la Comissió de Salut
per els anys 2011 i 2012.
Segons l’acord adoptat i només als efectes del període
2011 i 2012, la diputada del subgrup C’s Carmen de Rivera Pla cedeix la seva pertinença a la Comissió de Greuges a favor del diputat del Subgrup SI Antoni Strubell i
Trueta. De la mateixa manera, el diputat del Subgrup SI
Antoni Strubell i Trueta cedeix la seva pertinença a la
Comissió de Salut a favor del diputat del Subgrup C’s
Jordi Cañas Pérez.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Alfons López Tena
Portaveu de SI

4.45.02.

Albert Rivera Díaz
Portaveu de C’s

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les causes del nomenament frustrat
de Xavier Crespo com a secretari de Seguretat
Tram. 354-00018/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3184).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del
01.03.2011.
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Tram. 355-00019/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa i
Ocupació (reg. 2966).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Tram. 356-00003/09

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.02.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 01.03.2011 (DSPC-C 38).

4.53.15.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General d’Educació
Secundària i Batxillerat davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el
sistema educatiu

Sessió informativa de la Comissió de Cultura
i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a informar
sobre l’activitat del Consell

Tram. 356-00004/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 359-00004/09

Sol·licitud: Francesc Guardans Cambó, president del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 2561).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 01.03.2011 (DSPC-C 38).

4.53.10.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya i els serveis que ha de
prestar el Servei

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin
sobre la continuïtat educativa amb relació a
la funció dels instituts escola en el sistema
educatiu

Núm. 32

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller
d’Economia i Coneixement per a informar
sobre els objectius i les actuacions que ha
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00012/09

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.02.2011.

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 7
Convocada per al dia 9 de març de 2011

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco
a la sessió següent del:

Substanciació

Ple del Parlament

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, de l’1.03.2011
(DSPC-C 38).

9 de març de 2011
10.00 h
Saló de Sessions

4.53.05.
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Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 9 de març, a les 10.00 h.)
2. Situació de compatibilitat dels diputats. Trams. 23400001/09 a 234-00011/09. Comissió de l’Estatut dels
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió
(Dictamen: BOPC 27, 53).
3. Control del Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de
modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya. Tram. 203-00001/09. Govern de
la Generalitat. Debat i votació sobre la convalidació o
derogació del decret llei. (Text presentat: BOPC 27, 18.)
4. Proposta de resolució sobre la incorporació de representants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió de Polítiques de Joventut. Tram.
250-00062/09. Roger Montañola i Busquets, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura
Brusca, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio
Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Albert
Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat
i votació (Text presentat: BOPC 23, 36).
5. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’article 122 de l’Estatut. Tram. 300-00021/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el Pla d’estructures i inversions del Departament de Salut. Tram. 302-00009/09. Grup Parlamentari Socialista.
Debat i votació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política general d’educació amb relació a la retallada
pressupostària. Tram. 302-00010/09. Grup Parlamentari
Socialista. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostàries. Tram. 302-00011/09.
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les consultes populars sobre la independència. Tram.
302-00012/09. Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència.
Debat i votació.
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
Palau del Parlament, 4 de març de 2011

4.67.

6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes pel
Departament de Salut per a adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat per al 2011.
Tram. 300-00022/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans.
Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes en
els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’increment dels preus del carburant. Tram. 300-00023/09.
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport de
Girona. Tram. 300-00025/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial.
Tram. 300-00024/09. Grup Parlamentari Socialista.
Substanciació.

Núm. 32

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat
Reg. 3317

Comunicació

A la Mesa del Parlament
Josep Poblet i Tous, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant
el goig i l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
cambra.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011
Josep Poblet i Tous
Diputat del G. P. de CiU

10. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica.
Tram. 300-00026/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, les infraestructures viàries i el transport públic al Maresme. Tram. 302-00007/09. Salvador
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat
i votació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el nou model de finançament basat en el concert econòmic. Tram. 302-00008/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
4.67.
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4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

teix, aquesta tramesa també dóna resposta a les peticions
d’informació de les quals seguidament us detallo el número de tramitació:

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

320-00007/09
320-00008/09
320-00009/09
Barcelona, 24 de febrer de 2011

Memòria explicativa de l’Institut Català de
Finances corresponent al quart trimestre
del 2010

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Tram. 334-00008/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 3401 / Coneixement i tramesa a la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost:
Mesa del Parlament, 01.03.2011

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al
novembre del 2010

A la Mesa del Parlament
Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 40 de la Llei 25/2009, de Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2010, us trameto,
adjunta, la Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Català de Finances, corresponent al quart trimestre
de l’exercici 2010.

Tram. 337-00003/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 3353 / Coneixement i tramesa a la Comissió
de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals:
Mesa del Parlament, 01.03.2011

Andreu Mas-Colell
Barcelona, 23 de febrer de 2011
N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de
novembre de 2010 perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.

ALTRES COMUNICACIONS

Ben cordialment,
Ramon Font Bové
Pla de reequilibri econòmic i financer de la
Generalitat 2011-2013

Barcelona, 23 de febrer de 2011

Tram. 335-00001/09

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 3402 / Coneixement: Presidència
del Parlament, 25.02.2011

A la Mesa del Parlament
Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, us faig arribar, adjunta, còpia del document «Plan Económico-Financiero
de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Cataluña
2011-2013», tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda
el gener d’enguany, per tal que estigui a disposició dels
grups parlamentaris i subgrups parlamentaris. Així ma4.70.05.
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4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Núm. 32

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, interposat pel president del Govern de l’Estat
contra determinats articles de la Llei 4/2010,
del 17 de març, de consultes populars per
via de referèndum
Tram. 381-00001/09
Reg. 2873 / Provisió del president
del TC del 15.02.2011

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.03.2011.

Resolució

Resolució de nomenament de Fernando
Espinosa Navarro com a personal eventual
del Parlament de Catalunya
En data 23 de febrer de 2011, el vicepresident segon del
Parlament proposa nomenar Fernando Espinosa Navarro
secretari adjunt de la Vicepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:
Nomenar Fernando Espinosa Navarro secretari adjunt
de la Vicepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual, amb efectes des de l’1 de març de 2011,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administra
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que estableix 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 presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat 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 pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.87.10.
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