BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYA

DEL PARLAMENT
IX legislatura

Número 102

Segon període

4 de juliol de 2011

SUMARI
1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

Resolucions

Resolució 119/IX del Parlament de Catalunya, 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
Adopció

p. 11

Resolució 120/IX del Parlament de Catalunya, sobre
la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d’Energia i de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09
Adopció

p. 11

Resolució 122/IX del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment del Pla català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09
Adopció

p. 12

Resolució 123/IX del Parlament de Catalunya, sobre
el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la
retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3
Tram. 250-00278/09
Adopció

p. 12

Resolució 124/IX del Parlament de Catalunya, sobre
la posada en marxa de l’oferta formativa del centre educatiu
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09
Adopció

p. 13

Resolució 152/IX del Parlament de Catalunya, sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió
de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el
sector de la motocicleta a Catalunya
Tram. 250-00431/09
Adopció

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes
de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d’educació

Tram. 202-00045/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei específica de la Cerdanya

Tram. 202-00049/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

p. 11

Resolució 121/IX del Parlament de Catalunya, sobre
la publicació en el DOGC de la refosa de les modificacions
de la relació de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00220/09
Adopció

3.

p. 13

vegueria

Proposició de llei de creació del Penedès com a

Tram. 202-00051/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 202-00052/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
3.10.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA,
CANVI O DECAÏMENT

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes
de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00050/09
Decaïment

Dos fascicles

p. 14

p. 15

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de

conformitat

Procediment per a elegir el director o directora de
l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00005/09
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences

p. 15

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit
del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09
Esmenes presentades

p. 15

Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan
de representació política al Baix Llobregat com a canal de
comunicació amb el Govern
Tram. 250-00358/09
Esmenes presentades

2.

p. 14

p. 15

Proposta de resolució sobre la consolidació del
pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística
per a cobrir la demanda de cursos de català
Tram. 250-00359/09
Esmenes presentades

p. 16

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre
d’atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00360/09
Esmenes presentades

p. 16

Fascicle primer

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte
del nou centre d’atenció primària del barri de la Mina, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00361/09
Esmenes presentades

p. 17

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres
d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00362/09
Esmenes presentades

p. 17

Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle
al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Tram. 250-00363/09
Esmenes presentades

p. 17

Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 250-00364/09
Esmenes presentades

p. 18

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per
a l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09
Esmenes presentades

p. 18

Proposta de resolució sobre la transformació de la
base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una estació per a trens d’alta velocitat
Tram. 250-00366/09
Esmenes presentades

p. 18

Proposta de resolució sobre l’establiment de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09
Esmenes presentades

p. 18

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de devolució del bitllet dels transports públics en els
casos d’irregularitats en el servei
Tram. 250-00371/09
Esmenes presentades

p. 19

Proposta de resolució sobre la publicitat de les dades sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09
Esmenes presentades

p. 19

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09
Esmenes presentades

p. 22

Proposta de resolució sobre el tancament i el desmantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09
Esmenes presentades

p. 22

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres
d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00383/09
Esmenes presentades

p. 22

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS

Tram. 250-00384/09
Canvi de Comissió tramitadora
Esmenes presentades

p. 22
p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria dels
ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives per al 2011
Tram. 250-00386/09
Esmenes presentades

p. 23

Proposta de resolució sobre el compliment dels
compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de
Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09
Esmenes presentades

p. 23

Proposta de resolució sobre el millorament de les
àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09
Esmenes presentades

p. 23

Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits
per a la construcció del nou Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09
Esmenes presentades

p. 24

Proposta de resolució sobre el soterrament de les
vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09
Esmenes presentades

p. 24

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb
les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals

Proposta de resolució sobre el millorament de la
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda,
al Rosselló

p. 19

p. 24

Tram. 250-00373/09
Esmenes presentades

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres
de construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09
Esmenes presentades

p. 19

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres
de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell
Parc Central
Tram. 250-00377/09
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00378/09
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel Departament d’Interior de l’Acord amb les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra relatiu a la regulació
de la segona activitat i la integració laboral del personal amb
invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a
la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09
Esmenes presentades

p. 21

Tram. 250-00392/09
Esmenes presentades

Proposta de resolució sobre la designació de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al desplegament del Pla integral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09
Esmenes presentades

Tram. 250-00395/09
Esmenes presentades

p. 25

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09
Esmenes presentades

p. 25

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució
de les obres pendents a les línies 9, 10, 2 i 1 del metro i del
nou traçat en doble via del tren des de l’estació del Prat de
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00397/09
Esmenes presentades

p. 26

Proposta de resolució sobre la destinació dels ajuts
per a la projecció internacional de l’esport català
Tram. 250-00400/09
Esmenes presentades

p. 26

Proposta de resolució sobre el compliment del Pacte de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09
Esmenes presentades

SUMARI

p. 25

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Decret
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic

p. 26

2

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una
solució per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de
Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00405/09
Esmenes presentades

p. 27

Proposta de resolució sobre la constitució de
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball i el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el
Treball
Tram. 250-00406/09
Esmenes presentades

p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment del
servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda,
Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09
Esmenes presentades

p. 27

Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant
Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09
Esmenes presentades

p. 27

Proposta de resolució sobre el desplegament de
la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09
Esmenes presentades

p. 28

Proposta de resolució sobre la represa de les obres
de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09
Esmenes presentades

p. 28

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina
de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de
Barcelona
Tram. 250-00414/09
Esmenes presentades

p. 28

Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de
l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla
de seguretat viària 2011-2013
Tram. 250-00415/09
Esmenes presentades

p. 28

Proposta de resolució sobre la incorporació de
nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09
Esmenes presentades

p. 29

Proposta de resolució sobre la posició del conjunt
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de
béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09
Esmenes presentades

p. 29

Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09
Esmenes presentades

p. 30

Proposta de resolució sobre l’increment de trens
entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
Tram. 250-00420/09
Esmenes presentades

p. 30

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09
Esmenes presentades

p. 30

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09
Esmenes presentades

p. 30

Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09
Esmenes presentades

p. 31

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte
de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a
Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09
Esmenes presentades

p. 31

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
construcció d’una escola d’adults a Girona
Tram. 250-00426/09
Esmenes presentades

p. 31

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09
Esmenes presentades

p. 32

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona
de Montilivi
Tram. 250-00430/09
Esmenes presentades

p. 32

Proposta de resolució sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09
Esmenes presentades

p. 32

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació
depuradora de l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09
Esmenes presentades

p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la
Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció
d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 250-00436/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre la renovació dels contractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els
ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció
i informació a les dones
Tram. 250-00437/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la
comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi
de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre els preus dels productes venuts als economats dels centres penitenciaris
Tram. 250-00440/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de
desacceleració de la carretera C-58
Tram. 250-00441/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 33

Proposta de resolució sobre el reallotjament de les
famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00442/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 34

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres
d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)

p. 31

p. 34

Tram. 250-00423/09
Esmenes presentades

SUMARI

Tram. 250-00443/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

3

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu
i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
Tram. 250-00444/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 34

Proposta de resolució sobre les actuacions per a
evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre
les mesures de suport al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 34

Proposta de resolució sobre la matriculació dels
alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a
l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de
Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’institut Mediterrània del Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 34

Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 250-00460/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
Tram. 250-00461/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 250-00462/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 250-00464/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les
obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix
Llobregat)

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Garraf

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Anoia

Tram. 250-00448/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00450/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 250-00451/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà
Tram. 250-00452/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de
Llobregat
Tram. 250-00453/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 250-00454/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 250-00455/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 250-00456/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 250-00457/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 250-00458/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany Selva Interior
Tram. 250-00459/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

SUMARI

Tram. 250-00465/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00466/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 37

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Maresme
Tram. 250-00467/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
Tram. 250-00468/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva
Marítima
Tram. 250-00469/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 250-00473/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 250-00474/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector
Central
Tram. 250-00475/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 250-00476/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

p. 36

4

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 39

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 250-00478/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 250-00479/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 250-00480/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 250-00481/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 250-00482/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de
Barberà
Tram. 250-00483/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent
de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci
Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment de la
dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a
dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre el requeriment a
l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses
actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de la
sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupostos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de
millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre el compliment de la
normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 41

Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles
renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de
les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat
Tram. 250-00490/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla
específic de foment del transport públic
Tram. 250-00491/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla
d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

SUMARI

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el coneixement de la
situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la
continuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 42

Proposta de resolució sobre la inclusió en el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execució de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina,
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funcionament del Consorci Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’un
institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei
de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00497/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre el compliment del
conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de
les Valls
Tram. 250-00498/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre el l’inici del procés
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat
per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les
centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus
radioactius que es paguen a ENRESA
Tram. 250-00501/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 43

Proposta de resolució sobre la subscripció d’un
conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Interior i el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

Proposta de resolució sobre l’impuls i el garantiment de les actuacions del servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els
ens locals i financers
Tram. 250-00503/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

Proposta de resolució sobre la prolongació de la
línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre l’increment de la freqüència de pas de trens
Tram. 250-00504/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

Proposta de resolució sobre la publicació en el
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball
del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00505/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

p. 42
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Proposta de resolució sobre la publicació en el
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball
del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

Proposta de resolució sobre la retirada de les restes
d’obres, maquinària i línies elèctriques de la desembocadura
i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de
construcció de la dessaladora de Blanes (Selva)
Tram. 250-00507/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 44

Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir la programació quirúrgica del servei de cirurgia maxil·
lofacial de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
recursos per a netejar les aigües del litoral durant la temporada alta de turisme
Tram. 250-00509/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 45
p. 45

Proposta de resolució sobre les actuacions per a
garantir la continuïtat i la producció de Sharp a Sant Cugat
del Vallès (Vallès Occidental) i sobre el nou expedient de
regulació d’ocupació
Tram. 250-00510/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 45
p. 45

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de regulació
de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 250-00511/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 45
p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment de
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 45
p. 45

Proposta de resolució sobre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut Mediterrània del Vendrell
(Baix Penedès) a partir del curs 2011-2012
Tram. 250-00513/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 46
p. 46

Proposta de resolució sobre el compliment del conveni relatiu al tancament progressiu del dipòsit de residus de
Les Valls signat entre l’antic Departament de Medi Ambient i
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 46
p. 46

Proposta de resolució sobre les iniciatives i el suport a les mesures per a fomentar l’ús del català en l’Administració de justícia
Tram. 250-00515/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 46
p. 46

Núm. 102

Proposta de resolució sobre la promoció del reconeixement institucional de Jaume Curbet i Hereu
Tram. 250-00519/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 47
p. 47

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’increment de serveis de la línia 4 en la programació del servei de
trens de rodalia que entrarà en vigor el 26 de juny de 2011
Tram. 250-00520/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 47
p. 47

Proposta de resolució sobre el concert de les places de la residència per a gent gran de Batea (Terra Alta)
Tram. 250-00521/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 47
p. 47

Proposta de resolució sobre el garantiment de la
construcció d’un institut a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) i la constitució d’una comissió de seguiment del
compliment d’aquesta resolució
Tram. 250-00522/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 47
p. 47

Proposta de resolució sobre les mesures per a aplicar una reducció del 5% en els títols integrats de transport
públic dels consorcis de transport públic del Camp de Tarragona, el Gironès, la conurbació de Lleida i el Bages i en els
abonaments multiviatge del servei de trens regional
Tram. 250-00523/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 47
p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment del
personal ferroviari a l’estació de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00524/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 48
p. 48

Proposta de resolució sobre l’aplicació a tot Catalunya de l’ampliació dels horaris de les activitats recreatives
de restauració i musicals de l’1 de juny al 15 de setembre
de 2011
Tram. 250-00525/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 48
p. 48

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’unes
aules prefabricades a Lliçà de Munt (Vallès Oriental)
Tram. 250-00526/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Atendis

p. 48
p. 48

Proposta de resolució sobre la Fundació Privada

Tram. 250-00527/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 48
p. 48

Proposta de resolució sobre l’operació policial de
la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 48
p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
ajuts a les famílies

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran del barri dels Mangraners, de Lleida (Segrià)

p. 46
p. 46

p. 49
p. 49

Tram. 250-00516/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre les llicències d’explotació i el tancament de centrals nuclears, l’impuls d’un pla
de dinamització per a les comarques afectades pel tancament d’Ascó I i sobre altres mesures de tipus energètic
Tram. 250-00517/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

SUMARI

p. 46
p. 46

Tram. 250-00529/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de Vandellòs, a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00530/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 49
p. 49
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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de l’Hospitalet de
l’Infant, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Proposta de resolució sobre la consolidació de la
rebaixa del 5% en el preu dels bitllets dels serveis de trens
de rodalia i mitjana distància

p. 49
p. 49

p. 57

Tram. 250-00531/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de la Torre de
l’Espanyol (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00532/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 49
p. 49

Tram. 250-00545/09
Presentació

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

vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació
de les províncies de Catalunya

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran Lo Centro, de la
Fatarella (Terra Alta)

Tram. 270-00008/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58

p. 49
p. 49

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general

Tram. 250-00533/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del centre de dia per a persones amb discapacitat
psíquica d’Amposta (Montsià)
Tram. 250-00534/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 50
p. 50

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la residència d’avis de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-00535/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 50
p. 50

Proposta de resolució sobre l’obligació de les fundacions i associacions vinculades a partits polítics de comunicar al protectorat el ajuts rebuts
Tram. 250-00536/09
Presentació

p. 50

Proposta de resolució sobre la presentació d’un
projecte complementari d’accessos de la carretera C-25 al
polígon industrial de la Quintana, a Sant Julià de Vilatorta
(Osona)
Tram. 250-00537/09
Presentació

p. 51

Proposta de resolució sobre la presentació d’un
calendari de treball amb relació a les iniciatives legislatives
necessàries per a la creació de la vegueria de la Catalunya
Central
Tram. 250-00538/09
Presentació

p. 52

Proposta de resolució sobre la presentació d’un
calendari de treball amb relació a les iniciatives legislatives
necessàries per a la creació de la vegueria de l’Alt Pirineu
Tram. 250-00539/09
Presentació

p. 52

Proposta de resolució sobre la presentació d’una
proposta de codi ètic dels professionals de l’execució penal
Tram. 250-00540/09
Presentació

p. 54

Proposta de resolució sobre la signatura de la
constitució del dret de superfície del centre penitenciari Els
Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-00542/09
Presentació

p. 56

Proposta de resolució sobre la inclusió de cursos
sobre legislació de protecció de dades personals en la programació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Tram. 250-00544/09
Presentació

SUMARI

Tram. 270-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 59
3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi de seguretat jurídica
Tram. 302-00046/09
Rectificació del text presentat (BOPC 95)
3.20.

p. 59

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el servei públic educatiu amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat d’oportunitats
Tram. 300-00062/09
Presentació

p. 59

Interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear

Tram. 300-00063/09
Presentació

p. 59

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pel que
fa a la despesa en sanitat pública i al millorament dels serveis i de la qualitat assistencial
Tram. 300-00064/09
Presentació

p. 60

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i
d’ocupació
Tram. 300-00065/09
Presentació

agrari

p. 60

Interpel·lació al Govern sobre la situació del món

Tram. 300-00066/09
Presentació

p. 60

Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels
acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25
de març de 2011
Tram. 300-00067/09
Presentació

p. 60

p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció de la
nova seu de l’Audiència Provincial de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00543/09
Presentació

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal

p. 53

Proposta de resolució sobre el millorament de la
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda
Tram. 250-00541/09
Presentació

Tram. 270-00009/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58

p. 56

4.

INFORMACIÓ

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament

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

p. 61
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Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/IX, sobre el
sector agroalimentari
Tram. 390-00002/09
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

p. 61
p. 61

Control del compliment de la Moció 23/IX, sobre la
seguretat ciutadana als municipis
Tram. 390-00023/09
Designació de la Comissió competent

p. 61

Control del compliment de la Moció 24/IX, sobre
la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 390-00024/09
Designació de la Comissió competent

p. 61

Control del compliment de la Moció 25/IX, sobre la
situació econòmica i l’estat de les finances públiques
Tram. 390-00025/09
Designació de la Comissió competent
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

p. 61
p. 62
p. 62

Control del compliment de la Moció 26/IX, sobre
l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments
Tram. 390-00026/09
Designació de la Comissió competent

p. 62

Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre
l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 390-00027/09
Designació de la Comissió competent

p. 62

Control del compliment de la Moció 28/IX, sobre les
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00028/09
Designació de la Comissió competent

p. 62

Núm. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions per a
mantenir la qualitat dels serveis assistencials sanitaris davant del procés de les negociacions entre els sindicats i la
patronal del sector
Tram. 354-00044/09
Sol·licitud i tramitació

p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió

d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Educació
sobre el compliment de la Moció 30/IX del Parlament de
Catalunya, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
Tram. 354-00045/09
Sol·licitud i tramitació

p. 63

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya,
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les activitats de foment de les relacions
entre Palestina i Catalunya
Tram. 356-00107/09
Sol·licitud

p. 64

Sol·licitud de compareixença de Josep Cuixart Ribet, president de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè
informi sobre la problemàtica dels elaboradors de formatges
artesans
Tram. 356-00108/09
Sol·licitud

p. 64

Sol·licitud de compareixença del president de la Fe-

deració d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves propostes
Tram. 356-00116/09
Sol·licitud

p. 64

Sol·licitud de compareixença de la presidenta

Control del compliment de la Moció 29/IX, sobre
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret
a l’habitatge

d’Òmnium Cultural davant la Comissió de Cultura i Llengua
perquè expliqui les seves propostes

p. 62

p. 64

Tram. 390-00029/09
Designació de la Comissió competent

Tram. 356-00117/09
Sol·licitud

Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre
la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla
contra el fracàs escolar

Sol·licitud de compareixença del president de la
Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i
Llengua perquè expliqui les seves propostes

p. 62

p. 64

Tram. 390-00030/09
Designació de la Comissió competent

Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius
Tram. 390-00031/09
Designació de la Comissió competent

p. 62

Control del compliment de la Moció 32/IX, sobre les
actuacions en matèria de turisme
Tram. 390-00032/09
Designació de la Comissió competent
4.53.

p. 63

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’operació policial per
a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del
Parlament del 15 de juny de 2011
p. 63
p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els fets que van
tenir lloc al voltant del Parlament de Catalunya el 15 de juny
de 2011
Tram. 354-00043/09
Sol·licitud i tramitació
Acord sobre la sol·licitud

SUMARI

Sol·licitud de compareixença de Robert Serentill i
Utgés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, davant
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la
situació de la ràdio privada a Catalunya
Tram. 356-00119/09
Sol·licitud

p. 65

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Ibáñez Pulido, director de Justícia i Pau de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma
Tram. 356-00120/09
Sol·licitud

Sessions informatives i compareixences

Tram. 354-00042/09
Sol·licitud i tramitació
Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00118/09
Sol·licitud

p. 65

Sol·licitud de compareixença de Nicola Tanno, portaveu de l’Associació Stop Bales de Goma, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma
Tram. 356-00121/09
Sol·licitud

p. 65

Sol·licitud de compareixença del president i de la
direcció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats
perquè informin sobre el projecte de la Biblioteca Digital de
Catalunya
Tram. 356-00125/09
Sol·licitud

p. 65

p. 63
p. 63
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

4.70.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre el dispositiu policial del 14 al 16 de
juny de 2011 al parc de la Ciutadella, de Barcelona

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i

bres del Govern

Tram. 355-00038/09
Substanciació

p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’operació policial del 15 de juny de
2011 per a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del Parlament i sobre els incidents que hi van tenir lloc
Tram. 355-00039/09
Acord de tenir la sessió informativa
Substanciació
4.55.

p. 66
p. 66

Activitat parlamentària

4.67.

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a
la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00008/09
Presentació

p. 67

4.70.10. Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la
conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
p. 67

Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Sessió plenària núm. 13

Convocada per al dia 6 de juliol de 2011

encàrrecs de despatx

4.90.

4.55.15. Convocatòries

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

p. 66

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Eleccions del Consell de Personal del Parlament de
Catalunya
Proclamació dels membres del Consell de Personal

p. 68

Renúncia de la condició de diputada

Comunicació

p. 67

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.
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Núm. 102

cional d’Energia i de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (tram. 250-00180/09), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
Resolució 119/IX del Parlament de Catalunya, 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

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la 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), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar compliment a l’article 182 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i per tant, a participar en el nomenament de nous consellers de la Comissió Nacional
d’Energia i de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, en compliment de la Llei de l’Estat 2/2011, del
4 de març, d’economia sostenible, mitjançant la remissió
d’una proposta de representants de la Generalitat en els
dits organismes reguladors.
b) Proposar al Govern de l’Estat i acordar-hi, en el marc
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, les modificacions normatives pertinents per a donar compliment a
l’article 182 de l’Estatut d’autonomia, establint un procediment per tal que la Generalitat pugui participar en el
nomenament dels membres dels organismes econòmics i
socials de l’Estat.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2011
La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

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 al
Pla anual de treball del Centre.

Resolució 121/IX del Parlament de Catalunya,
sobre la publicació en el DOGC de la refosa
de les modificacions de la relació de llocs de
treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat

Palau del Parlament, 8 de juny de 2011

Tram. 250-00220/09

La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

Adopció

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

Resolució 120/IX del Parlament de Catalunya, sobre la participació de la Generalitat
en la designació dels membres del Consell
de la Comissió Nacional d’Energia i de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la participació de la Generalitat en la
designació dels membres del Consell de la Comissió Na1.10.

Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la publicació en el DOGC de la refosa
de les modificacions de la relació de llocs de treball del
personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
(tram. 250-00220/09), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
12323).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que es publiqui formalment en el Diari Oficial de la Generalitat de

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

11

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Catalunya (DOGC) la refosa de les modificacions de la
relació de llocs de treball (RLT) del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, que té caràcter
anual, una vegada hi hagin estat publicats els decrets de
reestructuració de tots els departaments de la Generalitat i la consegüent elaboració de les relacions de llocs de
treball corresponents.
b) Adoptar les mesures necessàries per tal de donar
publicitat per mitjà del lloc web, amb una periodicitat
trimestral, de les modificacions i actualitzacions que es
produeixin en la relació de llocs de treball (RLT) del
personal funcionari de l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb el Decret 128/2002, del 30 d’abril, sobre la
publicitat de les relacions de llocs de treball a l’Administració de la Generalitat.

Núm. 102

d) Continuar confiant en els consells esportius per a la
coordinació del Pla a les comarques i amb la Unió de
Consells en l’àmbit nacional.
e) Mantenir el nivell d’aportacions econòmiques, dins el
marc de les possibilitats pressupostàries, a les associa
cions esportives escolars, a les AMPA, als consells esportius i als professors responsables de les activitats, i fer que
aquestes aportacions siguin gestionades pels consells esportius en conveni amb els ajuntaments i els consells comarcals.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2011
La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

Palau del Parlament, 8 de juny de 2011
La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

Resolució 123/IX del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels
finals d’etapa pel canal Esport3
Tram. 250-00278/09

Resolució 122/IX del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment del Pla català de
l’esport a l’escola

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Tram. 250-00260/09

Comissió d’Afers Institucionals

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre el manteniment del Pla català de l’esport
a l’escola (tram. 250-00260/09), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12316) i pel Grup Parlamentari Socia
lista (reg. 12360).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el
Pla català de l’esport a l’escola tenint en compte que cal:
a) Mantenir la relació entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Català de l’Esport per al desenvolupament del Pla.
b) Evitar que les entitats esportives escolars i les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) que participin
en el Pla per mitjà dels plans d’entorn tinguin disminuïts
els ajuts per la seva participació en el Pla.
c) Trobar els mecanismes de participació i col·laboració
de les administracions locals per al desenvolupament del
Pla al territori.
1.10.

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3 (tram. 250-00278/09), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
11488).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer els esforços necessaris per a assegurar, com a mínim, el manteniment del prestigi i la competitivitat actuals de la Volta Ciclista a Catalunya.
b) Estudiar els suports econòmics necessaris provinents
de la Generalitat, d’acord amb les possibilitats pressupostaries, i col·laborar en la recerca de patrocinadors privats per a la Volta Ciclista a Catalunya.
c) Plantejar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la necessitat d’estudiar la possibilitat que el Canal Esport3 de televisió retransmeti el final de cada etapa
de la Volta Ciclista a Catalunya a partir de la edició de
l’any 2012.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2011
La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Resolució 124/IX del Parlament de Catalunya, sobre la posada en marxa de l’oferta
formativa del centre educatiu de l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya a
Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià)
per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 6, 08.06.2011, DSPC-C 89

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 8 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la posada en marxa de l’oferta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta
(Montsià) per al curs 2012-2013 (tram. 250-00321/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i la nova
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord
amb l’article 146.2 del Reglament.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar,
de manera urgent, les converses amb els alcaldes de
Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià), per tal
d’avaluar les possibilitats de viabilitat, a causa de la situació econòmica actual, del protocol d’intencions signat
entre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
i els dos ajuntaments de les poblacions esmentades.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2011
La secretària de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras

La presidenta de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega

Núm. 102

rat Capdevila i Tatché, del G. P. Socialista; José Antonio
Coto Roquet, del G. P. del Partit Popular de Catalunya;
Laura Massana Mas, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós
i March, del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Antoni Strubell i Trueta, del S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència; i Jordi Cañas Pérez, del S. P.
Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Actuar com a mediador amb la multinacional Piaggio
perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat productiva i el manteniment dels llocs de treball.
b) Portar a terme totes les actuacions necessàries, com
la recerca de nous inversors, si escau, per a garantir la
continuïtat de la marca Derbi com una de les marques de
referència de la indústria de la motocicleta a Catalunya.
c) Prendre totes les mesures necessàries en defensa del
sector de la indústria de la motocicleta, com elaborar un
pla de xoc i donar suport a la recerca i la innovació en
aquest sector, i, així mateix, impulsar les mesures establertes en l’Acord estratègic 2008-2011.
d) Treballar de manera coordinada amb el Govern de
l’Estat en la cerca d’una estratègia compartida que garanteixi la continuïtat del sector de la motocicleta a Catalunya, tal com es va fer amb el Pla de l’automòbil.
e) Donar a conèixer aquesta resolució al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2011
El secretari en funcions
de la Comissió
Joan Morell i Comas

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Resolució 152/IX del Parlament de Catalunya, sobre la mediació amb Piaggio perquè
reconsideri la decisió de tancar la planta de
Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector
de la motocicleta a Catalunya
Tram. 250-00431/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 7, 22.06.2011, DSPC-C 99

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 22 de juny de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès
Oriental) i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya
(tram. 250-00431/09), presentada pels diputats Meritxell
Borràs i Solé, del G. P. de Convergència i Unió; Montser1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya

Núm. 102

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09

Tram. 202-00050/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Decaïment

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformitat
a la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 28.06.2011.
N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es reprodueix en la secció 4.70.10.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14775).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.06.2011 al 29.06.2011).
Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: (reg. 15249).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15268).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 01.07.2011.

Proposició de llei específica de la Cerdanya
Tram. 202-00049/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 05.07.2011 al 18.07.2011).
Finiment del termini: 19.07.2011; 9.30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

2.01.02.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Proposició de llei de creació del Penedès
com a vegueria

3.10.25.

Núm. 102

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 202-00051/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15041).

Proposta de resolució sobre l’eliminació del
requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.06.2011 al 06.07.2011).

Esmenes presentades

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Reg. 14547 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 27.06.2011

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14547)
Proposició de llei de modificació de la Llei
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina
Antifrau de Catalunya

1

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

Tram. 202-00052/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 05.07.2011 al 18.07.2011).
Finiment del termini: 19.07.2011; 9.30 h.

«El Parlament insta el Govern a eliminar el requisit de
no excedir la edat de 35 anys per optar a una plaça al
Cos de Mossos d’Esquadra en les properes convocatòries, després d’haver escoltat l’opinió al respecte de les
organitzacions sindicals representatives dels membres de
cos de Mossos d’Esquadra.»

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un
òrgan de representació política al Baix Llobregat com a canal de comunicació amb el
Govern

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20.

ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Tram. 250-00358/09

Esmenes presentades
Reg. 14624 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 28.06.2011

Procediment per a elegir el director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00005/09

Assignació de la Comissió per a tenir les
compareixences

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14624)

1

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

3.10.20.

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

«El Parlament insta al Govern a millorar el funcionament de la Comissió de Govern Local de Catalunya, creada per la Llei Municipal i de Règim Local com a òrgan
permanent de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat i les administracions locals i que articula al
màxim nivell la participació d’aquestes en el desenvolupament de les diferents polítiques sectorials que impulsa
el Govern de la Generalitat i de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya que és l’òrgan de participació
i proposta en relació amb la cooperació econòmica destinada a finançar inversions en obres i serveis de competència municipal, per tal d’aconseguir la necessària
transversalitat administrativa i un canal de comunicació

Tramitacions en curs
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entre el Govern de la Generalitat i els ens locals basada
en el consens i la cooperació institucional.»

Núm. 102

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14675)

Apartat 1 i 2

Proposta de resolució sobre la consolidació
del pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística per a cobrir la demanda
de cursos de català
Tram. 250-00359/09

Esmenes presentades
Reg. 14363, 14693 i 14675 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CCL, 23.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 14363 i 14693)

Apartat 2

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (reg.
14693 - 1)

«[...] llengua catalana sempre que sigui possible dins la
disponibilitat pressupostària.»

Apartat 3

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (reg.
14363 - 1)

«[...] en relació exclusivament a l’ensenyament de la llengua catalana, i el seu finançament estable d’acord a les
funcions d’ensenyament de llengua catalana encarregades i les actuals restriccions pressupostàries.»

Apartat 4

1

1

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

Dels apartats 1 i 2 en un sol apartat
«1. Garantir i consolidar els recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per tal que li
permetin assolir els objectius i la planificació de les seves
activitats, especialment els cursos de català de nivell bàsic, de manera que s’asseguri que totes les persones que
demanen cursos de català puguin ésser ateses.»

2

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

De l’apartat 3 que passa a ser l’apartat 2
«2. Adequar el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per tal que esdevingui, d’acord amb el que
estableix l’article 9 de la Llei 10/2010, del 7 de maig,
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya, l’instrument principal, conjuntament amb
altres agents formatius, per a garantir l’assoliment de
les “competències bàsiques en llengua catalana per a les
persones titulars del dret d’accés al servei que no la coneguin”, amb el consens del sector social i professional
interessat i de les institucions i administracions locals
implicades.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un
centre d’atenció primària al barri de Gavà
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00360/09

Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (reg.
14693 - 2)

«4. Cercar, sempre que el marc pressupostari ho permeti,
els acords [...]»

Esmenes presentades
Reg. 14593 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 14593)

Addició d’un nou apartat 2

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a completar el mapa sanitari pendent dels municipis de Gavà
i Castelldefels amb la construcció del tercer CAP de
Gavà, ja planificat i amb llicència d’obres, mantenint el
3.10.25.

Tramitacions en curs

16

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

calendari tal i com estava previst, així com la construcció del nou CAP de Ca N’Aimerich Castelldefels.»

Apartat 2

2
Proposta de resolució sobre l’execució del
projecte del nou centre d’atenció primària
del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
Tram. 250-00361/09

Núm. 102

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

«2. Un cop s’hagi validat la recepció del solar per part
de l’Ajuntament de Tarragona, iniciar els tràmits per a la
construcció del nou centre: projecte bàsic i executiu, per
tal de que aquest pugui estar finalitzat per al curs 20122013, data en la qual ja no cabran en la ubicació actual.»

Esmenes presentades
Reg. 14650 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14650)

Proposta de resolució sobre la inclusió del
llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya
Tram. 250-00363/09

1

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

Esmenes presentades
Reg. 14648 / Admissió a tràmit: Mesa
de la CARPAMN, 29.06.2011

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
l’execució en aquest mateix any 2011 l’obra del projecte del nou centre d’assistència primària del barri de La
Mina de Sant Adrià de Besòs.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14648)

1
Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs,
de Tarragona
Tram. 250-00362/09

«Supressió del punt 1»

2

Esmenes presentades
Reg. 14666 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14666)

Apartat 1

1

«1. Mantenir l’escola Olga Xirinacs amb la solució del
mòdul prefabricat per al proper curs 2011-2012, tot garantint les màximes condicions de comoditat en aquest
allotjament provisional de l’escola.»

3.10.25.

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

«2. A regular la recol·lecció del llentiscle (Pistacea lentiscus), que es troba en l’espai natural del bosc de la Marquesa a Tarragona i en d’altres espais protegits de les
zones costaneres i d’interior, ateses les seves característiques, que compleixen un paper important en la prevenció i/o expansió d’incendis i en les condicions tèrmiques
d’aquestes ecosistemes.»

3

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

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

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

«Supressió del punt 3»
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la modificació
del Decret 309/2011, pel qual es regula el
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració

Proposta de resolució sobre la transformació de la base de muntatge i manteniment
de Vilafranca en una estació per a trens d’alta velocitat

Tram. 250-00364/09

Tram. 250-00366/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 14625 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 28.06.2011

Reg. 14630 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14625)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14630)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
les mesures necessàries per tal que el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració:
a) Pugui sol·licitar la posició formal d’experts i professionals coneixedors de l’Administració Pública en el desenvolupament de les seves funcions.
b) Tingui en compte la informació que li adrecin els grups
parlamentaris, per tal de facilitar-ne el consens en les reformes que cal emprendre.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’execució d’una
nova estació a Vilafranca del Penedès en la línia d’alta
velocitat per permetre l’aturada de trens regionals d’altes
prestacions.»

Proposta de resolució sobre l’establiment
de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres per a l’accessibilitat de l’estació de
metro de Virrei Amat

Esmenes presentades
Reg. 14631 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Tram. 250-00365/09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14631)

Esmenes presentades
Reg. 14629 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14629)

1

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

«El Parlament insta el Govern a destinar les partides
pressupostàries i iniciar les obres d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Virrei
Amat de la línia 5 del metro.»

3.10.25.

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir, juntament amb les empreses prestadores del transport d’autobús interurbà a Catalunya,
descomptes en les tarifes per la utilització d’aquest mitjà
de transport per a aquelles persones que pateixen algun
tipus de discapacitat legalment reconeguda, en el marc
dels treballs per a l’extensió del sistema tarifari integrat
al conjunt del territori de Catalunya, tenint en compte la
necessitat de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema de transport públic.»
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Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un sistema de devolució del bitllet dels
transports públics en els casos d’irregularitats en el servei

Núm. 102

Proposta de resolució sobre la col·laboració
amb les instàncies judicials en els casos de
delictes ambientals
Tram. 250-00373/09

Tram. 250-00371/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 14633 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Reg. 14632 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14632)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14633)

1

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

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la implantació d’un sistema de devolució
exprés de l’import del bitllet de transport als viatgers de la
xarxa de transport públic de titularitat o concessió de
la Generalitat de Catalunya en els casos de retard important o d’interrupció del servei.»

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per
a disposar de les necessitats de finançament suficients
en l’àmbit del sanejament, així com a considerar entre
les actuacions prioritàries en l’àmbit del sanejament, les
corresponents als municipis afectats per imputacions del
Fiscal de Medi Ambient.»

Proposta de resolució sobre la publicitat de
les dades sobre la contaminació radioactiva

Proposta de resolució sobre el reinici de les
obres de construcció de l’Institut de Roda
de Barà (Tarragonès)

Tram. 250-00372/09

Tram. 250-00376/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 14660 i 14691 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

Reg. 14558 i 14667 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14660)

1

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

1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat a fer públiques on
line, a temps real, les dades de la incidència radiològica
a Catalunya.
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 14691)

1

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

«[...] Catalunya, sempre d’acord amb el CSN».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 14558)

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prosseguir el procediment per a la construcció de
l’Institut de Roda de Barà al municipi de Roda de Barà
per tal que les instal·lacions estiguin preparades per l’inici del curs escolar 2011 - 2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14667)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reiniciar de forma urgent les obres de construcció del nou IES Roda de Barà al municipi de Roda de
3.10.25.
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Barà per tal que les instal·lacions estiguin preparades per
l’inici del curs escolar 2011-2012.»

Núm. 102

Proposta de resolució sobre la resposta a
les necessitats educatives de Castellar del
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00378/09

Esmenes presentades
Proposta de resolució sobre la licitació de
les obres de construcció de la Residència i
Centre de Dia Sabadell Parc Central

Reg. 14668 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14668)

Tram. 250-00377/09

Esmenes presentades
Reg. 14559 i 14677 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 28.06.2011

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 14559)

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar, de manera immediata, el procés de licitació de les obres de construcció de la Residència i centre
de dia Sabadell Parc Central.»
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14677)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre de manera immediata la decisió que
doni resposta a les necessitats educatives de Castellar del
Vallès, especialment pel que fa a l’oferta de places d’educació secundària.»

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel
Departament d’Interior de l’Acord amb les
organitzacions sindicals del Cos de Mossos
d’Esquadra relatiu a la regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09

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

Esmenes presentades

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar el procés de licitació de les obres de construcció de la Residència i centre de dia Sabadell Parc
Central, sempre i quan les disponibilitats pressupostàries
ho permetin.»

Reg. 14548, 14556 i 14656 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CI, 27.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14548)

Apartat 1

1

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

1. Donar compliment íntegrament a l’Acord entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives dels
membres del Cos de Mossos d’Esquadra sobre regulació
de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalideses permanents, signat el 22 d’abril de
2008.

3.10.25.
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Apartat 2

2

Núm. 102

Apartat 2

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

2. Donar compliment als punts pendents d’aplicar de l’esmentat Acord.

2

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

De tot el text de l’apartat.

Addició de nous apartats

3

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

3. Informar als Grups Parlamentaris i a les organitza
cions sindicals representatives dels Mossos d’Esquadra
de l’estat de compliment de l’esmentat Acord.

Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a la carretera B-500, entre Mollet del
Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09

Esmenes presentades
Reg. 14634 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 14556)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14634)

Apartat 2

Apartat 1

1

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

Del punt 2,
«[...] Acord, establint en el seu cas, un calendari per a la
seva aplicació.»

Addició de nous apartats

2

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

«3. Presentar, prèviament, el grau d’implementació en
l’actualitat del referit acord del 22 d’abril de 2008.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i unió (reg. 14656)

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

«2. Dins de l’estudi de les al·legacions presentades a la
informació pública iniciada l’any passat, analitzar les
possibles millores de la connectivitat viària i accessibilitat al seu pas per Badalona.»

Apartat 3

Apartat 1

3

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

«1. Assumir íntegrament els continguts del Decret
246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació
administrativa especial de segona activitat en el cos de
mossos d’esquadra.»
3.10.25.

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

«1. Fer les gestions necessàries per impulsar la construcció per l’empresa pública TABASA del desdoblament de
la B-500 entre el Vallès Oriental i el Maresme i els seus
accessos estudiant un règim tarifari d’utilització compatible amb les previsions del seu Pla econòmic i Financer
per garantir el seu finançament i la millora de la gestió
de la mobilitat en el seu corredor, que contempli, entre
d’altres opcions, la gratuïtat del corredor.»

2

D’un nou punt 3,

1

1

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

«3. Dins de l’estudi de les al·legacions presentades a la
informació pública iniciada l’any passat, analitzar les
possibles millores de la connectivitat viària i accessibilitat al seu pas per Sant Fost de Campsentelles.»

Tramitacions en curs

21

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre el Pla territorial
sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09

Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada,
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00383/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 14635 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Reg. 14669 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14635)

1

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

Apartat 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar
el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya tan
aviat s’hagi dut a terme la revisió que s’està realitzant per
adequar-lo a l’actual situació de crisi del sector i a les
necessitats de la ciutadania.»

1

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

«1. Incloure en la planificació general de centres la 2a
ampliació de l’escola Lola Anglada de Badalona.»

Proposta de resolució sobre el tancament i
el desmantellament de la central tèrmica de
Cubelles (Garraf)

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS

Tram. 250-00382/09

Canvi de Comissió tramitadora

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14661)

1

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

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Esmenes presentades
Reg. 14676 / Admissió a tràmit: Mesa
de la CARPAMN, 29.06.2011

Apartat 1
«1. Negociar amb la companyia propietària de la Central
Tèrmica de Cubelles la revisió de la proposta de substituir la central per una de cicle combinat a l’emplaçament
actual.»

2

Tram. 250-00384/09

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca (Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya) (reg. 14530).

Reg. 14661 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

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

Apartat 2
«2. Considerar novament l’alternativa d’emplaçar la
nova central al lloc alternatiu proposat per l’Ajuntament
de Cubelles.»

3.10.25.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14669)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14676)

1

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a pagar, tal i com està previst, de forma immediata, els diners que el Departament de Benestar i Família deu a MIFAS per tal que aquesta entitat continuï
podent exercir la seva important tasca a les comarques
gironines.»
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre el compliment
dels compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de Sabadell, SA

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

Tram. 250-00387/09

«2. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de MIFAS
i insta el Govern de Catalunya a continuar millorant, tal
i com ja s’està fent, els mecanismes comptables i a treballar per tal de consolidar la via del conveni plurianual
per tal d’evitar situacions d’aquest tipus que comprometen
la voluntat de moltes entitats socials.»

Esmenes presentades
Reg. 14636 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14636)

1
Proposta de resolució sobre la convocatòria
dels ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives per
al 2011
Tram. 250-00386/09

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern de l’Estat que reintrodueixi el
Fons d’eficàcia en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.»

Esmenes presentades
Reg. 14649 / Admissió a tràmit: Mesa
de la CARPAMN, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14649)

1

Proposta de resolució sobre el millorament
de les àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09

Esmenes presentades

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

Reg. 14637 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar tan aviat com s’aprovin els pressupostos per a l’any 2011, els ajuts del Pla de Concentració,
Intercooperació i Modernització de Cooperatives amb
caràcter pluriennal i amb una dotació suficient per atendre la conjuntura i la necessitat de vertebració de l’oferta
i que sigui de caràcter pluriennal.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14637)

1

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a requerir a les empreses concessionàries d’autopistes catalanes
per tal que dins dels seus Plans de conservació realitzin
les actuacions necessàries per millorar les instal·lacions
de les àrees de descans i les àrees de serveis de les autopistes.»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la represa dels
tràmits per a la construcció del nou Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya al
Baix Camp i al Montsià

Núm. 102

calendari per a la licitació de les obres d’integració de la
línia R2 a l’Hospitalet de Llobregat.»

Tram. 250-00390/09

Esmenes presentades

Proposta de resolució sobre el millorament
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i
Cervera de la Marenda, al Rosselló

Reg. 14626 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 28.06.2011

Tram. 250-00392/09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14626)

1

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

Esmenes presentades
Reg. 14639 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14639)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a cercar el consens amb els ajuntaments d’Amposta i Cambrils i reprendre els tràmits si s’escau, per a
la construcció del nou centre docent de l’INEFC a les
comarques del sud de Catalunya d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el soterrament
de les vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09

Apartat 1

1

«1. Potenciar i millorar el servei ferroviari a Figueres i
el seu entorn proper, així com la coordinació dels serveis
ferroviaris de la línia convencional i d’alta velocitat a Figueres per a garantir la seva intermodalitat.»

Apartat 2

2

Esmenes presentades
Reg. 13944 i 14638 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 13944)

1

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

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

«2. Mantenir l’estació de Figueres de la línia convencio
nal, fins que es completi la variant ferroviària prevista
per aquesta línia que discorrerà per l’est del nucli urbà
de Figueres.»

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El parlament insta al Govern a procedir a signar en el
termini de tres mesos els convenis per al finançament del
projecte de soterrament de la línia de Vilanova R2 a la
ciutat de l’Hospitalet, en els quals s’haurà de determinar
el calendari d’obres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14638)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’establiment del
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la designació
de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès
Occidental), per al desplegament del Pla integral d’atenció en salut mental

Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un
pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09

Tram. 250-00393/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 14683 i 14683 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 28.06.2011

Reg. 14651 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14651)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14678)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a valorar la designació de l’àrea territorial de Sabadell i els seus serveis assistencials com a territori pilot
en el desplegament del Pla integral de la Salut Mental,
per tal de garantir els recursos i el desplegament d’aquest
model d’atenció integral en salut mental i addiccions.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació del
Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar i concretar, durant la present legislatura, un Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa, a partir de les mesures i actuacions
concretes proposades pel Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social, promogut pel Govern de
la generalitat en els mes d’abril de 2011, i en el qual estan
representades les entitats i administracions que treballen
en aquest àmbit.
El Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació
de la Pobresa ha de comprometre tots els agents socials,
administracions i partits polítics en un objectiu de país,
més enllà dels períodes electorals, i que ens permeti dissenyar eines per a prevenir el risc d’exclusió social, establir els mecanismes d’intervenció i, sobretot, fixar un
horitzó per a reduir al màxim la pobresa a Catalunya.»

Esmenes presentades
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 14683)

Reg. 14662 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14662)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implementar els preceptes emanats del decret
de 9 de novembre de 2010 de regulació d’habitatges d’ús
turístic en una nova proposta de regulació.»

3.10.25.

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament insta al govern concertar amb agents socials, administracions i partits polítics per tal de definir
estratègies d’inclusió social que combini un ajut adequat
en forma d’ingressos, uns mercats laborals inclusius i
l’accés a uns serveis de qualitat. Per això, promourà un
model d’intervenció social, proactiu i alhora preventiu,
sustentat en accions polítiques de proximitat, sensibles
a la diversitat i a les especificitats territorials, estructurades a partir d’una forma de treball transversal i la
generació de xarxes amb el conjunt d’agents socials i
que incloguin la participació ciutadana, necessària per
aconseguir una societat inclusiva real.»
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Proposta de resolució sobre el calendari
d’execució de les obres pendents a les línies
9, 10, 2 i 1 del metro i del nou traçat en doble via del tren des de l’estació del Prat de
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport
de Barcelona
Tram. 250-00397/09

Esmenes presentades

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el compliment
del Pacte de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09

Esmenes presentades
Reg. 14652 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14652)

Reg. 14640 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Apartat 1
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14640)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a portar a terme una revisió del Pla Director
d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI), establint una planificació que s’adapti a la conjuntura actual i garanteixi
el millor aprofitament dels recursos disponibles, programant, entre d’altres, les actuacions ferroviàries que afectin a l’àrea baixa del Llobregat i Barcelonès sud, com són
les obres de la línia L9-L10, els perllongaments de la L2
i L1, i la nova línia d’Adif entre l’estació intermodal del
Prat i la terminal T1 de l’Aeroport.»

Proposta de resolució sobre la destinació
dels ajuts per a la projecció internacional de
l’esport català
Tram. 250-00400/09

1

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

«1. Establir el calendar a seguir en les inversions compromeses en el Pacte de Salut de Tarragona, que inclou,
entre altres projectes, el nou edifici de consultes externes
de l’Hospital Joan XXIII i el Centre d’Alta Resolució de
Campclar, així com continuar amb el pla director d’obres
de l’hospital Joan XXIII, que inclou la remodelació de
la setena planta, ja adjudicada, el nou bloc quirúrgic, en
fase de projecte, i l’edifici de l’I+D. Així mateix, el desdoblament del CAP de Jaume I, també previst.»

Apartat 2

2

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

«2. Activar el Govern Territorial de Salut i la comissió
mixta de seguiment dels projectes conjunts a Tarragona,
formada per representants de l’Ajuntament i del Departament de Salut i que ha d’estar presidida per l’Alcalde de
Tarragona.»

Esmenes presentades
Reg. 14627 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14627)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat per tal que els recursos, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, que es destinin a assolir una
major projecció internacional de l’esport català vagin
destinats a les Federacions Esportives de Catalunya i/o a
les federacions esportives catalanes que puguin treballar
per aquesta projecció internacional, tot tenint en compte
que són aquestes les úniques entitats amb capacitat legal
en el marc federatiu internacional per realitzar aquesta
tasca.»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el garantiment
d’una solució per a evitar el pas de vehicles
pesants pel centre de Sant Julià de Vilatorta
(Osona)

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei d’urgències als centres d’atenció
primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09

Tram. 250-00405/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 14653 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Reg. 14641 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14641)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14653)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la possibilitat de construir un vial paral·
lel a l’Eix Transversal des de la sortida de Calldetenes i
fins al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, sempre
que aquest Ajuntament garanteixi l’obtenció de l’acord
de l’Ajuntament de Calldetenes, afectat pel vial, així com
la conservació i explotació del vial.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la reordenació de l’atenció continuada
a la Selva Interior, garantint la qualitat del servei, en termes d’accessibilitat i capacitat de resolució.»

Proposta de resolució sobre l’increment de
la freqüència de pas dels autobusos de la
línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Proposta de resolució sobre la constitució
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
i el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball
Tram. 250-00406/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades
Reg. 14642 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14642)

Reg. 14663 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14663)

1

Tram. 250-00409/09

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

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en
desenvolupament del previst en l’estudi de millora del
transport a l’Alt Penedès, millori les comunicacions de
transport per carretera entre Sant Quintí de Mediona i
Vilafranca del Penedès un cop hi hagi disponibilitat pressupostària per a afrontar aquesta actuació.»

Apartat 1
«1. Completar i culminar el traspàs de la Inspecció de
Treball i totes les tasques inherents, consolidant el model de funcionament acordat i la seva plena integració
dins l’administració autonòmica, per tal de poder, un cop
assolit aquest objectiu, si es creu oportú, desenvolupar
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball».

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana
d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09

Apartat 3

3

Esmenes presentades
Reg. 14664 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

Núm. 102

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

«3. Continuar informant a la comissió de seguiment de
l’estat de les obres i del calendari d’execució previst.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14664)

1

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

Proposta de resolució sobre l’obertura
d’una oficina de treball de la Generalitat al
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a completar i culminar el traspàs de la Inspecció
de Treball i totes les tasques inherents, consolidant el model de funcionament acordat i la seva plena integració
dins l’administració autonòmica, per tal de poder, un cop
assolit aquest objectiu, si es creu oportú, desenvolupar
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.»

Tram. 250-00414/09

Esmenes presentades
Reg. 14665 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14665)

1
Proposta de resolució sobre la represa de
les obres de prolongació dels Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya a Terrassa
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09

Esmenes presentades
Reg. 14643 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14643)

Apartat 1

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir amb urgència una Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG) en el districte de Sants Montjuïc de
Barcelona (Barcelonès), un cop aprovats els pressupostos del 2011, adjudicar i realitzar l’obra»

Proposta de resolució sobre la creació el
2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de
trànsit prevista pel Pla de seguretat viària
2011-2013
Tram. 250-00415/09

Esmenes presentades

«1. Continuar les obres del perllongament dels FGC a
Terrassa, una vegada s’aprovi el pressupost de la Generalitat i s’asseguri el marc financer d’aquestes.»

Apartat 2

2

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

Reg. 14549, 14557 i 14657 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CI, 27.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14549)

Addició de nous apartats

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

1

«2. Mantenir el compromís de finalitzar les obres l’any
2012.»

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

«3. Articular una cartera de serveis d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit, centrada en l’esmentada oficina, però que sumi tant les diferents actuacions de les
3.10.25.
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administracions públiques com les de les associacions de
víctimes d’accidents de trànsit.
4. Donar a conèixer aquesta cartera de serveis als grups
parlamentaris, a les associacions de víctimes d’accidents
de trànsit i a la societat en general.»
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 14557)

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

D’un nou punt 3,
«3. Presentar l’Oficina d’Atenció de la Víctima d’Accidents de Trànsit, que preveu el Pla de Seguretat Viària
2011-2013, definint les seves funcions, el seu pressupost,
el personal i els mitjans adscrits i el calendari de la seva
implementació.»
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i unió (reg. 14657)

Tram. 250-00416/09

Esmenes presentades
Reg. 14654 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a potenciar la resolució pediàtrica en el CAP de
La Farigola de Cerdanyola del Vallès.»

Proposta de resolució sobre la posició del
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles
d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09

Apartat 1

1

Proposta de resolució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14654)

Addició de nous apartats

1

Núm. 102

Esmenes presentades

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

Reg. 14674 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCL, 23.06.2011

«1. Crear dins el trienni 2011-2013 l’Oficina de la Víctima d’Accidents de trànsit, prevista en el Pla de Seguretat Viària 2011-2012, com a centre de referència i com a
oficina amb informació que orienti, ajudi i expliqui els
drets de les víctimes, i a la que les persones es puguin
adreçar de manera directa i senzilla.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14674)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat perquè la llista de béns susceptibles de ser declarats en un futur patrimoni mundial que presentarà al
Consejo General del Patrimonio Histórico incorpori el
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella.»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la restitució de
la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista
AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès),
a l’estat anterior a les obres de reordenació
del sistema de peatges a Martorell

Núm. 102

Apartat 2

2

Tram. 250-00419/09

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

«2. Ampliar el nombre de circulacions entre Manresa i
Lleida en coordinació amb la implantació del servei de
rodalia de Lleida.»

Esmenes presentades
Reg. 14644 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14644)

1

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de l’accés ferroviari a la terminal T1
de l’aeroport de Barcelona

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

Tram. 250-00421/09

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant el Ministeri de Foment i la Diputació de Barcelona, perquè com
administracions titulars respectivament de l’AP-7 i de la
BP-2427, adoptin les mesures escaients per a restituir
aquesta carretera, en el seu accés a l’AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia, en la mesura que el seu estat s’hagi vist afectada per les obres executades per ACESA de reordenació
del sistema de peatge a Martorell.»

Proposta de resolució sobre l’increment de
trens entre Barcelona i Lleida per la línia
de Manresa
Tram. 250-00420/09

Esmenes presentades
Reg. 14646 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14646)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’execució immediata de les obres del nou accés ferroviari a l’aeroport
de Barcelona, tal com preveu el Pla d’infraestructures
ferroviàries de rodalies de Barcelona.»

Esmenes presentades
Reg. 14645 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14645)

Apartat 1

1

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció de l’Escola del Bosc
de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09

Esmenes presentades
Reg. 14670 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

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

«1. Iniciar, el més aviat possible, un estudi de factibilitat
sobre la possibilitat d’introduir retalls addicionals del
temps de viatge entre Barcelona i Lleida.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14670)

Apartat 1

1

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

«1. Iniciar de manera urgent la construcció de la nova Escola del Bosc de la Pabordia de Girona»

3.10.25.
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Apartat 2

2

Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’execució del
projecte de construcció de la seu del Cos
dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)

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

Tram. 250-00425/09

Esmenes presentades
Reg. 14688 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 27.06.2011

De tot el text de l’apartat 2.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14688)
Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011

1

Tram. 250-00423/09

Esmenes presentades
Reg. 14655 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 29.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14655)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar l’inici de les obres d’ampliació del CAP
Montivili de Girona (Gironès) durant l’any 2012.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no aturar ni posposar el projecte de construcció
de la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra al municipi de Salt (Gironès), i a complir allò establert a la Resolució 87/IX del Parlament de Catalunya, en la que
aquest insta al Govern a disposar durant l’any 2011,
del projecte constructiu de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Salt (Gironès) i a licitar les obres l’any
2012.»

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció d’una escola d’adults
a Girona
Tram. 250-00426/09

Esmenes presentades
Proposta de resolució sobre l’increment
dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14672)

Esmenes presentades
Reg. 14689 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 27.06.2011

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14689)

1

Reg. 14672 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

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

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant l’any 2011 els treballs per a la
construcció d’una nova Escola d’Adults a la ciutat de Girona»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar pel compliment de la ràtio aprovada per
unanimitat pel Parlament de Catalunya, de 2,5 Mossos
d’Esquadra per cada 1.000 habitants, i per tant a incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la
ciutat de Girona (Gironès).»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció d’una escola a la Zona 2,
de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de
Girona

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el pagament
de la subvenció per al pavelló poliesportiu
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09

Tram. 250-00428/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 14628 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 28.06.2011

Reg. 14673 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14673)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14628)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant el 2011 els treballs per a la construcció del nou CEIP en la Zona 2 (Oest) a la ciutat de
Girona i d’un nou IES del Sector de Palau a la ciutat
de Girona (Gironès).»

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona de Montilivi
Tram. 250-00430/09

Esmenes presentades
Reg. 14671 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 28.06.2011

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Signar el conveni de concessió de la subvenció un cop
adaptades les plurianualitats a la realitat actual.
2) Tramitar el pagament de la subvenció un cop aprovades les modificacions corresponents i un cop l’entitat
hagi justificat degudament la despesa corresponent.»

Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació depuradora de
l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14671)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14647)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a començar de manera immediata la construcció
del nou CEIP Pericot de Girona (Gironès) a la zona de
Montilivi.»

3.10.25.

Reg. 14647 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.06.2011

1

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

«El Parlament insta el Govern a posar en funcionament
el sistema de sanejament de l’Alt Maresme nord (pretractament, col·lectors i EDAR) al llarg de l’últim quadrimestre de l’any 2011.»
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Proposta de resolució sobre el compliment
de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a
mantenir la producció d’Ossa Motor a Catalunya

Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un codi de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09

Tram. 250-00436/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la renovació
dels contractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció i
informació a les dones
Tram. 250-00437/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre els preus dels
productes venuts als economats dels centres penitenciaris
Tram. 250-00440/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la redacció del
Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme

Tram. 250-00441/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00438/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització
de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les
sortides i als carrils de desacceleració de la
carretera C-58

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

3.10.25.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre el reallotjament
de les famílies afectades per la reforma del
barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

Proposta de resolució sobre les actuacions
per a evitar el tancament o la deslocalització
d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport
al sector de la motocicleta

Tram. 250-00442/09

Tram. 250-00445/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la matriculació
dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte
constructiu i l’execució de les obres dels
nous accessos sud, viari i ferroviari, al port
de Barcelona
Tram. 250-00444/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’institut Mediterrània del
Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

3.10.25.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre les obres d’inici
de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de la
Cerdanya

Tram. 250-00448/09

Tram. 250-00451/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
l’Alt Urgell

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà

Tram. 250-00449/09

Tram. 250-00452/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
l’Hospitalet i el Prat de Llobregat

Tram. 250-00450/09

Tram. 250-00453/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

3.10.25.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Camp

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt
Empordà

Tram. 250-00454/09

Tram. 250-00457/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Penedès

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Empordà

Tram. 250-00455/09

Tram. 250-00458/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Tarragonès

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior

Tram. 250-00456/09

Tram. 250-00459/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

3.10.25.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
Lleida

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut
d’Osona

Tram. 250-00460/09

Tram. 250-00463/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt
Penedès

Tram. 250-00461/09

Tram. 250-00464/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Berguedà

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Garraf

Tram. 250-00462/09

Tram. 250-00465/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

3.10.25.

Fascicle segon
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
l’Anoia

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt
Maresme i la Selva Marítima

Tram. 250-00466/09

Tram. 250-00469/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Maresme

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Llobregat

Tram. 250-00467/09

Tram. 250-00470/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Barcelonès

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Llobregat Litoral

Tram. 250-00468/09

Tram. 250-00471/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Llobregat Nord

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central

Tram. 250-00472/09

Tram. 250-00475/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Montseny

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est

Tram. 250-00473/09

Tram. 250-00476/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Vallès

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest

Tram. 250-00474/09

Tram. 250-00477/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
la Garrotxa

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Baix Ebre

Tram. 250-00478/09

Tram. 250-00481/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Ripollès

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del
Montsià

Tram. 250-00479/09

Tram. 250-00482/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de
l’Altebrat

Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt
Camp i la Conca de Barberà

Tram. 250-00480/09

Tram. 250-00483/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria
urgent de la Comissió Permanent i la Junta
General del Consorci Sanitari de Barcelona

Núm. 102

Proposta de resolució sobre el manteniment
de la sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09

Tram. 250-00484/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment
de la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actua
cions de correcció hidrològica al riu Tenes

Proposta de resolució sobre la inclusió als
pressupostos del 2011 d’una dotació per al
compliment del Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09

Tram. 250-00485/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el requeriment
a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de
la Tordera

Tram. 250-00489/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00486/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment
de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la
substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat

Proposta de resolució sobre el coneixement
de la situació d’Alstom i sobre les actuacions
per a garantir la continuïtat de l’empresa

Tram. 250-00490/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Tram. 250-00493/09

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla específic de foment del transport
públic

Proposta de resolució sobre la inclusió en
el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execució de les obres del
nou centre d’atenció primària de la Mina, a
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Tram. 250-00491/09

Tram. 250-00494/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis i els recursos de l’Hospital de
Mataró i sobre el funcionament del Consorci
Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la construcció
d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès
(Vallès Oriental)

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Tram. 250-00496/09

Tram. 250-00499/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’una llei de declaració del parc natural de
la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany)

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

Tram. 250-00497/09

Tram. 250-00500/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per
al tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
Tram. 250-00498/09

Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un conveni entre el Consell de Seguretat
Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons
per residus radioactius que es paguen a
ENRESA
Tram. 250-00501/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la subscripció
d’un conveni marc de col·laboració entre el
Departament d’Interior i el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear

Proposta de resolució sobre la publicació
en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal laboral
de l’Administració de la Generalitat

Tram. 250-00502/09

Tram. 250-00505/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el garantiment de les actuacions del servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els ens
locals i financers

Proposta de resolució sobre la publicació
en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal eventual
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09

Tram. 250-00503/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Proposta de resolució sobre la prolongació
de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del
Penedès i sobre l’increment de la freqüència
de pas de trens

Proposta de resolució sobre la retirada de les
restes d’obres, maquinària i línies elèctriques
de la desembocadura i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de construcció de la dessaladora de Blanes (Selva)

Tram. 250-00504/09

Tram. 250-00507/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre les mesures
per a garantir la programació quirúrgica del
servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital
Universitari Joan XXIII, de Tarragona

Proposta de resolució sobre la presentació
del projecte de llei de modificació de la Llei
19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i donacions

Tram. 250-00508/09

Tram. 250-00511/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.07.2011 al 04.07.2011).
Finiment del termini: 05.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Proposta de resolució sobre el manteniment
dels recursos per a netejar les aigües del litoral durant la temporada alta de turisme

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tram. 250-00509/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Proposta de resolució sobre les actuacions
per a garantir la continuïtat i la producció de
Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i sobre el nou expedient de regulació
d’ocupació

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tram. 250-00510/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.
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Proposta de resolució sobre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut Mediterrània del Vendrell (Baix Penedès) a partir
del curs 2011-2012
Tram. 250-00513/09

Núm. 102

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels ajuts a les famílies
Tram. 250-00516/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni relatiu al tancament progressiu
del dipòsit de residus de Les Valls signat entre l’antic Departament de Medi Ambient i
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tram. 250-00514/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre les llicències
d’explotació i el tancament de centrals nuclears, l’impuls d’un pla de dinamització per
a les comarques afectades pel tancament
d’Ascó I i sobre altres mesures de tipus energètic
Tram. 250-00517/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Proposta de resolució sobre les iniciatives i
el suport a les mesures per a fomentar l’ús
del català en l’Administració de justícia

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tram. 250-00515/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la promoció del
reconeixement institucional de Jaume Curbet i Hereu
Tram. 250-00519/09

Núm. 102

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment
de la construcció d’un institut a Torrelles de
Llobregat (Baix Llobregat) i la constitució
d’una comissió de seguiment del compliment d’aquesta resolució
Tram. 250-00522/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.
Proposta de resolució sobre la inclusió de
l’increment de serveis de la línia 4 en la programació del servei de trens de rodalia que
entrarà en vigor el 26 de juny de 2011
Tram. 250-00520/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures
per a aplicar una reducció del 5% en els títols integrats de transport públic dels consorcis de transport públic del Camp de Tarragona, el Gironès, la conurbació de Lleida i
el Bages i en els abonaments multiviatge del
servei de trens regional
Tram. 250-00523/09

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Proposta de resolució sobre el concert de
les places de la residència per a gent gran
de Batea (Terra Alta)

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Tram. 250-00521/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.
3.10.25.

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramitacions en curs

47

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre el manteniment
del personal ferroviari a l’estació de tren de
Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00524/09

Núm. 102

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre la Fundació
Privada Atendis
Tram. 250-00527/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre l’aplicació a tot
Catalunya de l’ampliació dels horaris de les
activitats recreatives de restauració i musicals de l’1 de juny al 15 de setembre de 2011
Tram. 250-00525/09

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’operació policial de la plaça de Catalunya de Barcelona
del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Proposta de resolució sobre l’emplaçament
d’unes aules prefabricades a Lliçà de Munt
(Vallès Oriental)

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tram. 250-00526/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran del barri dels Mangraners, de Lleida
(Segrià)
Tram. 250-00529/09

Núm. 102

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre la posada
en funcionament del centre de dia per a
gent gran de la Torre de l’Espanyol (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-00532/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.

Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran de Vandellòs, a Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00530/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran Lo Centro, de la Fatarella (Terra Alta)
Tram. 250-00533/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran de l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00531/09

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.
3.10.25.
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Núm. 102

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a persones amb discapacitat psíquica d’Amposta
(Montsià)

Proposta de resolució sobre l’obligació de
les fundacions i associacions vinculades a
partits polítics de comunicar al protectorat
el ajuts rebuts

Tram. 250-00534/09

Tram. 250-00536/09

Tramesa a la Comissió

Presentació

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 14598 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Anna Simó i Castelló, portaveu, i 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 per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
la residència d’avis de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-00535/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2011 al 13.07.2011).
Finiment del termini: 14.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Un dels principis fonamentals en allò que fa referència a
l’actuació dels poders públics ha de ser el de la transparència. El sentit, universalment acceptat, de l’expressió
transparència i bon govern, es refereix al conjunt d’activitats tendents –en una societat avançada– a la rendició
de comptes, mitjançant l’avaluació de les institucions,
tradicions i processos que determinen com s’exerceix el
poder, com els ciutadans utilitzen la seva veu participant
en l’adopció de les decisions públiques i com aquestes
decisions es prenen d’acord amb l’interès general.
Tenint en compte que els ajuts públics han de ser considerats com a compromisos de l’Administració per assolir determinats objectius de caràcter públic, és necessari
garantir la transparència en la gestió d’aquests ajuts, i el
control de la seva destinació.
La necessitat de transparència i control de la destinació dels recursos públics pren especial rellevància quan
aquests van destinats a fundacions i associacions vinculades a partits polítics.
La Resolució 759/VIII del Parlament de Catalunya,
per la qual es va aprovar el Dictamen de la Comissió
d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades en la
Gestió del Palau de la Música, va posar en evidència diverses mancances legislatives en allò que fa referència a
la transparència, al control i la fiscalització de les fundacions i associacions vinculades a partits polítics. En
aquesta Resolució, el Parlament va recomanar incorporar, en el Projecte de llei del protectorat de la Generalitat
per a les fundacions i les associacions d’utilitat pública,
l’obligació que les fundacions vinculades a partits polítics fessin públics:
a) Els convenis signats amb empreses, fundacions o altres entitats.
b) Les donacions econòmiques de qualsevol import, tant
de persones físiques com jurídiques, que en cap cas no
poden ésser anònimes.
Actualment, el Pla de comptabilitat de les fundacions i
les associacions subjectes a la legislació de la Genera-
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litat de Catalunya ja preveu la comunicació al Protectorat dels convenis signats amb empreses, fundacions o
altre entitats, per bé que aquesta informació és part del
contingut de la memòria normal regulada en la tercera
part del Pla que han de presentar les fundacions. Això no
obstant, no existeix cap norma que reguli la comunicació
al Protectorat de les donacions que perceben les fundacions i associacions vinculades a partits polítics tant de
persones físiques com jurídiques, públiques o privades.
Tanmateix, aquesta informació és primordial als efectes
d’articular mecanismes per donar transparència a l’activitat de les entitats subvencionades vinculades a partits
polítics, així com mecanismes de control de la destinació
dels recursos públics.
D’altra banda, l’article 332-3 del Codi Civil de Catalunya estableix com a requisit per ser membre del patronat
d’una fundació el fet de no haver estat condemnat per
delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Aquest requisit s’ha d’aplicar també en l’àmbit de les subvencions que concedeix
la Generalitat de Catalunya a fundacions i associacions
vinculades a partits polítics, de manera que no sigui possible atorgar subvencions a aquest tipus d’entitats quan
tinguin, ho hagin tingut membres dels seus òrgans de
direcció condemnats judicialment per delictes o faltes
relacionats amb el finançament d’aquestes entitats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar les modificacions legislatives pertinents
per tal que:
1. Les fundacions i associacions vinculades a partits
polítics tinguin l’obligació de comunicar al Protectorat
anualment el detall de les donacions públiques i privades que hagin rebut de persones físiques o jurídiques.
Aquelles fundacions i associacions vinculades a partits
polítics que no comuniquin aquest detall restaran inhabilitades per a percebre qualsevol subvenció o ajuda que
pugui atorgar la Generalitat de Catalunya.
2. Les fundacions i associacions vinculades a partits polítics amb membres presents o passats dels seus òrgans
de direcció condemnats en processos judicials relatius al
finançament d’aquestes entitats quedin excloses de qualsevol subvenció o ajuda que pugui atorgar la Generalitat
de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Núm. 102

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un projecte complementari d’accessos de
la carretera C-25 al polígon industrial de la
Quintana, a Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00537/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14619 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
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
la millora d’accessos al polígon industrial de Sant Julià
de Vilatorta i eliminació del pas de vehicles pesants pel
centre de la població, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Sant Julià de Vilatorta necessita des de fa molts anys una
solució urgent que elimini el trànsit de camions de gran
tonatge pel centre del poble, que van al polígon industrial la Quintana, i que suposen un greu risc per a la seguretat dels seus vilatans, a banda dels problemes de contaminació ambiental i acústica, tant de dia com de nit.
De l’adjudicació de les obres de desdoblament de la C-25
al seu pas per Osona en resulta l’evidència que no es pensa executar la carretera prevista el projecte de desdoblament de la C-25 al seu pas per Sant Julià de Vilatorta,
que unia la carretera BV-5201 i la BV-5202 i que amb
una modificació del traçat havia de permetre accedir directament fins el polígon industrial.
Sembla que les raons per suprimir aquesta obra són de
caire tècnic i econòmic, ja que resulta car donar solució
als serveis que quedaven afectats en fer la carretera (línia elèctrica, clavegueram, conduccions a depuradora...).
Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’ha demanat reiteradament que aquest accés al polígon es substitueixi per un altre, tenint present que ja estava pressupostada l’obra i que el desdoblament de l’Eix al seu pas
per aquest municipi ja s’està executant. Cal veure si es
poden ser el fer entrades i sortides a la C-25 direcció Girona i direcció Lleida, i aprofitant el pont que creua l’Eix
(pont de la Sauleda) arribar fins el polígon industrial.
També s’ha proposat fer un vial de doble sentit paral·lel
a l’Eix direcció Girona, des de la sortida 187 de la C-25,
de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, fins el pont de la
Sauleda, i creuar el pont fins al polígon industrial (uns
700 metres).
El Ple municipal, el maig de 2010, va aprovar una moció
per unanimitat donant suport a totes les actuacions destinades a eliminar el trànsit de camions de gran tonatge
del centre del poble. Això inclou les solucions proposades o d’altres que s’estimin viables tècnicament i econò-
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micament, però tenint present la urgència en la realització de l’obra.
La Direcció General de Carreteres ja està al corrent
d’aquest tema i consta que el Conseller de Territori i Sostenibilitat que es va comprometre de paraula amb l’anterior alcalde a fer un accés al polígon industrial.
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 que durant el curs de les actuals obres d’execució
del desdoblament de la C-25 al seu pas per la comarca
d’Osona, presenti, prèvia consulta i de forma acordada
amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, un projecte
complementari d’accessos al polígon industrial la Quintana en el municipi de Sant Julià de Vilatorta que eviti el
pas de vehicles pesants per l’interior de la població, i que
dit projecte s’executi de forma immediata tot aprofitant
les obres que actualment s’estan realitzant.

Núm. 102

geogràfiques, econòmiques i històriques. Aquesta realitat 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. És necessari cercar acords que permetin fer realitat les aspiracions de les comarques de la Catalunya Central.
La creació de les Vegueries hauria de comportar la supressió d’altres administracions supramunicipals i, per
tant, contribuir també a la racionalització de l’administració.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
al Parlament de Catalunya, durant el proper període de
sessions, 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 la Catalunya Central.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un calendari de treball amb relació a les
iniciatives legislatives necessàries per a la
creació de la vegueria de la Catalunya Central

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un calendari de treball amb relació a les
iniciatives legislatives necessàries per a la
creació de la vegueria de l’Alt Pirineu
Tram. 250-00539/09

Tram. 250-00538/09

Presentació
Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14620 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

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 d’Afers
Institucionals.

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 d’Afers
Institucionals.

Exposició de motius

Exposició de motius
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 amb l’aprovació de la
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries el passat 27 de
juliol de 2010.
Les comarques de la Catalunya Central conformen un
territori amb una personalitat pròpia, en base a raons
3.10.25.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14621 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

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.
L’Alt Pirineu conforma un territori amb una personalitat pròpia, en base a raons geogràfiques, econòmiques
i històriques. Aquesta realitat diferenciada ha estat rei-
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vindicada de manera reiterada per les institucions locals
del territori, pels diferents agent socials, cívics i polítics
i per la ciutadania en general. És necessari cercar acords
que permetin fer realitat les aspiracions de l’Alt Pirineu.
La creació de les Vegueries hauria de comportar la supressió d’altres administracions supramunicipals i, per
tant, contribuir també a la racionalització de l’administració.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
al Parlament de Catalunya, durant el proper període de
sessions, 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 l’Alt Pirineu.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la presentació
d’una proposta de codi ètic dels professionals de l’execució penal
Tram. 250-00540/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14699 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
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 sobre
la formulació del codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius
L’article 136 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat competència exclusiva sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública. D’acord amb
l’article 166.3 de l’Estatut correspon a la Generalitat, en
matèria de menors, la competència exclusiva que inclou,
en tot cas, la regulació del règim de la protecció i de les
institucions públiques de protecció i tutela dels menors
infractors, respectant la legislació penal. Així mateix,
d’acord amb l’article 168.1 correspon a la Generalitat la
competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria penitenciària.
3.10.25.

Núm. 102

L’elaboració del present Codi Ètic dels professionals
de l’execució penal a Catalunya parteix d’un seguit de
pressupòsits, tant d’ordre jurídic, polític com social, la
finalitat dels quals és la d’ordenar un model de l’execució
penal concret en el si d’una societat amb unes particularitats determinades.
No hi ha dubtes que la privació de llibertat és un dels fets
més transcendentals per a la vida humana, atès que constitueix una limitació d’un dret fonamental, com també
un sacrifici d’altres drets, principis i valors fonamentals
que la nostra Constitució reconeix i garanteix a totes les
persones.
És per això que l’acció de les autoritats i dels diversos
operadors que, d’una manera o d’una altra, incideixen
i intervenen en aquesta situació s’ha de dirigir en una
part important a intentar afavorir i garantir el respecte
i el gaudiment de tots els drets polítics, civils, culturals,
socials i econòmics dels homes i les dones que es troben
privats de llibertat, en la mesura que això sigui compatible amb el compliment de les penes i les mesures imposades.
D’entre els instruments normatius que incideixen en
aquesta matèria, cal tenir en compte, en primer lloc, la
Declaració Universal dels Drets Humans, de 10 de desembre de 1948 [Resolució de l’Assemblea General de
les Nacions Unides 217 A (iii).
Cal fer referència a les Regles Mínimes per al Tractament dels Reclusos, aprovades pel Primer Congrés de
les Nacions Unides sobre Prevenció del Delicte i Tractament del Delinqüent, aprovades el 13 de maig del 1977,
que té com a objecte l’establiment dels principis i les regles d’una bona organització penitenciària i de la pràctica relativa al tractament dels reclusos.
De la mateixa manera, cal esmentar les Normes penitenciàries europees, adoptades pel Comitè de Ministres del
Consell d’Europa, l’11 de gener de 2006 [Rec (2006) 2],
que recullen un conjunt de principis comuns relatius
a l’execució de les penes privatives de llibertat i per al
tractament dels reclusos, amb la finalitat que aquests
principis tinguin una influència directa en les diverses
opcions de política penitenciària.
D’una manera més específica, s’ha de citar la Recomanació del Consell d’Europa R(97)12, sobre el personal
que executa sancions i mesures, text al qual es recorda
als estats membres la importància que té precisar les
bases ètiques de la tasca que realitza el personal encarregat de l’aplicació de les sancions i mesures penals.
I aquesta Recomanació s’acompanya també d’un Annex
sobre Directrius europees per a l’elaboració de principis
directors ètics nacionals relatius al personal encarregat
d’executar sancions i mesures penals, tant des d’un punt
de vista més general, en primer lloc, com en relació amb
els encausats, preventius o sentenciats, de manera més
particular, en segon lloc.
També s’ha d’esmentar la Recomanació (2008)11 del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre Regles
Europees per a infractors juvenils sotmesos a sancions i
mesures, adoptades en data 5 de novembre del 2008. En
aquesta Recomanació, a l’apartat dedicat al Personal que
s’encarrega de l’execució de les mesures penals imposa-
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des als menors, es preveu que els Estats membres hauran
d’establir en un document formal una política integral
quant a aquest personal.
Al nostre context normatiu com a referents principals
que cal tenir en consideració, a més d’esmentar la Constitució espanyola, com a norma fonamental i de més alt
reconeixement dels drets i llibertats fonamentals de totes
les persones, privades o no de llibertat, cal tenir present
també la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, a la qual, al seu article 3, es fa un
reconeixement explícit, en el marc de l’activitat peniten
ciària, del respecte als drets i les llibertats de les persones internades a presó; com també la Llei orgànica
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors, en referència als menors infractors
penals, segons la qual les persones a les quals s’aplica
aquesta llei gaudiran de tots els drets reconeguts a la
Constitució i a l’ordenament jurídic.
Quant als instruments normatius de protecció dels drets
i llibertats fonamentals, cal esmentar necessàriament el
Codi penal de 1995, text que ha donat una especial tutela
als drets fonamentals.

Núm. 102

Penal a Catalunya, que previs els tràmits d’informació
pública i de consulta d’entitats i organitzacions interessades, s’aprovi definitivament amb el nivell normatiu necessari perquè esdevingui d’aplicació obligada i efectiva.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el millorament
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i
Cervera de la Marenda
Tram. 250-00541/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 14704 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

És imprescindible destacar que la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació
amb allò que en aquests moments interessa, per primer
cop al nostre ordenament, recull una regulació general
dels deures bàsics dels empleats públics fonamentada en
principis ètics i en les bones pràctiques dels professionals de l’Administració, generant i reforçant alhora una
cultura administrativa orientada envers l’eficàcia i l’eficiència, com són els principis d’objectivitat, integritat,
neutralitat, confidencialitat, exemplaritat, dedicació al
servei públic, austeritat i respecte per la igualtat entre
homes i dones, entre d’altres.

A la Mesa del Parlament

Quant a l’àmbit de l’execució penal d’adults, pel Decret
329/2006, de 5 de setembre, es va aprovar el Reglament
d’organització i funcionament dels serveis d’execució
penal a Catalunya, amb la finalitat d’establir l’estructura
orgànica i funcional dels centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, així com l’organització i el funcionament de la resta de serveis d’execució penal.

El ferrocarril va arribar a Figueres el 17 de desembre de
1877. L’any següent, la línia enllaçava Barcelona i Portbou. L’estació ha tingut sempre una posició de centralitat urbana, però les vies han representat una cicatriu per
l’existència de passos a nivell (actualment, dos en el casc
urbà).

Tenint en compte tots aquests antecedent normatius, es
pot concloure que l’observació sistemàtica de diversos
estàndards de comportament ètic a l’Administració competent en l’execució penal constitueix una font de valor
estable i un requeriment indispensable per preservar el
principi de confiança legítima dels ciutadans en les seves
relacions amb la comunitat.
Consta que el govern de la Generalitat, en l’anterior legislatura, va estar treballant en la formulació, molt avançada d’una proposta de codi ètic dels professionals de
l’execució penal a Catalunya.
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 presentar en el termini màxim de tres mesos una
proposta de Codi Ètic dels Professionals de l’Execució
3.10.25.

Pere Bosch Cuenca, 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 el millorament de la
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, al Rosselló, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia de tren convencional entre Barcelona i Portbou
(i Cervera de la Marenda) fomenta les relacions econòmiques, socials, culturals, turístiques i educatives a la
comarca de l’Alt Empordà i a banda i banda de l’Albera. Malauradament, però, s’estan aguditzant determinats
problemes: la infraestructura (vies i catenàries) es troba en mal estat, així com el material mòbil. Hi ha poca
freqüència de trens i falta millorar les interconnexions
ferroviàries internacionals Portbou - Cervera. A més, la
possibilitat del trasllat de l’estació del centre de Figueres
i la inconcreció de la variant oest del tren convencional
posen en risc de continuïtat aquesta línia com una veritable opció de rodalies que vertebri el territori.
Actualment, per al tren convencional està aprovada una
variant oest, dividida en dos trams: el primer comença
al terme de Vilamalla i acaba a l’estació («provisional»)
de Figueres - Vilafant, i ja hi circulen els combois de
l’alta velocitat per poder iniciar el tram internacional
Figueres - Perpinyà. El segon, preveu enllaçar l’estació Figueres - Vilafant amb l’actual línia convencional
a l’alçada de Vilabertran, per continuar fins a Portbou.
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El primer tram ha estat una prioritat per al Ministerio
de Fomento per tal de reduir el cost de les indemnitzacions que significa l’incompliment de terminis derivat del
«Contrato de concesión del proyecto de construcción,
mantenimiento y explotación de la sección internacional
entre Figueres y Perpiñán de una nueva línea ferroviaria de alta velocitad», atorgat per França i Espanya a la
societat TP Ferro Concesionaria, S. A. Aquest contracte, signat el 17 de febrer de 2004, establia l’obligació del
Ministerio de Fomento de l’Estat Espanyol de posar en
servei el tram fins a Figueres en 60 mesos i establia penalitzacions per incompliment.

viaducte ni de grans talussos. A més, l’Ajuntament disposa d’un estudi encarregat a l’empresa Intraesa que en
demostra la viabilitat tècnica: fins i tot qualsevol tren
podria arribar a l’estació del centre amb la construcció
d’una connexió pel sud entre via TGV i via tren convencional.

El segon tram, que hauria de desmantellar les vies del
centre de la ciutat de Figueres i faria desaparèixer l’actual
estació del centre, és ara mateix només sobre el paper.
L’elevat cost i les dificultats pressupostàries, unides a la
impossibilitat de poder acudir a les plusvàlues urbanístiques, certifiquen perspectives dubtoses de concreció
d’aquest tram nord de la variant oest. Amb el risc evident de perpetuar la cicatriu en el teixit urbà que signifiquen les vies en superfície i els dos passos a nivell.
I també, com apunten algunes tesis, la possibilitat de fer
desaparèixer el tram de Figueres a Portbou del tren convencional si l’única estació que romangués fos l’actual
de Figueres - Vilafant.

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

Davant aquesta situació i les incògnites generades, el
manteniment de l’estació al centre per al tren convencio
nal amb les vies soterrades resulta una opció apropiada, que integraria el tren en la ciutat, solucionaria molts
problemes circulatoris i l’alliberaria uns terrenys importants per al desenvolupament de la ciutat. A més, seria la
garantia del manteniment del tram Figueres - Portbou Cervera. D’altra banda la centralitat de l’estació permet una millor connectivitat als serveis i equipaments
comarcals, per això és la millor ubicació pels trens de
Rodalies. La centralitat també afavoreix als vianants, ciclistes i Bus.
El ple municipal de l’ajuntament de Figueres ja va aprovar per unanimitat una resolució, en la sessió del 14 d’octubre de 2010, que deia literalment:
«– L’ajuntament de Figueres aposta pel model de desenvolupar una estació intermodal, “estació de ponent”,
amb tots els serveis ferroviaris d’altes prestacions en amples de via europeu i ibèric, segons criteri dels operadors
– L’ajuntament de Figueres aposta també pel manteniment de l’estació del tren convencional al centre de la
ciutat amb les vies soterrades, d’acord amb els estudis
de què disposa i que demostren la viabilitat de les dues
estacions
– L’ajuntament de Figueres explorarà a fons les possibilitats de fer realitat aquest model de dues estacions,
d’acord amb el Govern de la Generalitat i el Govern de
l’Estat.»
La viabilitat del manteniment de l’estació del tren convencional amb les vies soterrades ve avalada per diferents estudis, que la consideren més econòmica i menys
agressiva per al paisatge de la plana empordanesa que la
construcció del segon tram (nord) de la variant de l’oest
projectada i aprovada pel Ministerio de Fomento: no necessita de túnel (sota el Castell de Sant Ferran), ni de
3.10.25.

El manteniment de l’estació convencional al centre de
la ciutat amb les vies soterrades ha rebut molts suports
ciutadans –una plataforma va lliurar més de sis mil signatures– i institucionals (ajuntaments de la comarca, associacions d’empresaris...).

Proposta de resolució
1. Fer les gestions necessàries per mantenir l’estació del
tren convencional al centre de Figueres amb les vies soterrades.
2. Apostar per comunicar al sud de Figueres les línies
d’alta velocitat i convencional, per tal que tots els tipus
de tren puguin arribar a l’estació del centre de la ciutat.
3. Resoldre, amb caràcter immediat, les mancances de la
línia Figueres - Portbou - Cervera de la Marenda, especialment quant a millora del material, freqüència horària i
millora de les connexions interfrontereres.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2011
Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la signatura de
la constitució del dret de superfície del centre penitenciari Els Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-00542/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14710 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista i Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Justícia.

Exposició de motius
El passat dilluns 30 de maig la Consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, en una visita institucional a Lleida,
va anunciar que les obres de la futura presó dels Plans de
Tàrrega no començaran aquest any 2011 i no va poder
assegurar el seu inici pel 2012, malgrat reconèixer que el
projecte ja està aprovat.
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El Grup Parlamentari Socialista, el 17 de febrer d’enguany va formular la pregunta al departament de justícia sobre el calendari d’inici de les obres d’aquest centre
penitenciari i el 17 de maig la resposta del departament
va ser totalment genèrica, limitant-se a donar una sèrie
d’informació la qual no se li havia requerit i eludint a la
pregunta inicial que se li havia fet.

cial restaven paralitzades i va arribar a assenyalar que
aquest projecte no és prioritari i que la seva construcció
s’abordaria en un futur, en el cas que calgués més espai.

En aquella resposta, el departament va informar que
el projecte resta pendent de la signatura de constitució
del dret de superfície i que el finançament de les obres
es determinarà en funció de les disponibilitats pressupostàries, també va advertir que la durada de les obres
serà aproximadament de 29 mesos, però no va comunicar quina és la seva previsió d’inici i finalització de la
construcció, tal i com se li requeria a la pregunta que va
formular el grup sotasignat.

A més de les obres d’ampliació que es varen començar
l’octubre de 2010, el fet que l’Audiència tingués el seu
propi edifici permetria recuperar espai per destinar-los a
més equipaments judicials.

Cal tenir present, que la futura presó de Tàrrega és del
tot imprescindible, ja que el tancament de la presó Model de Barcelona, depèn en gran part de la construcció
de Tàrrega perquè és necessari una altre presó per complir condemnes i és per això que el futur d’aquestes dues
presons està totalment interrelacionat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar la
constitució del dret de superfície per iniciar les obres del
centre penitenciari Els Plans de Tàrrega (Urgell), abans
de finalitzar l’any 2011.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Actualment, la seu de l’Audiència de Lleida està situada
a l’edifici judicial anomenat «El Canyeret» i conviu conjuntament, amb diferents jutjats.

Ja en la passada legislatura, va haver-hi un protocol d’intencions entre el Departament de Justícia i la Paeria per
tal de traslladar l’Audiència als antics blocs del Seminari,
en el centre històric de la ciutat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el
procés de concurs per tal de poder redactar el projecte de
construcció de l’Audiència Provincial de Lleida.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió de
cursos sobre legislació de protecció de dades personals en la programació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya
Tram. 250-00544/09

Presentació
Proposta de resolució sobre la construcció
de la nova seu de l’Audiència Provincial de
Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 14761 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

Tram. 250-00543/09

A la Mesa del Parlament

Presentació

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta,
María José García Cuevas, 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 de Justícia.

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14711 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista i Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Justícia.

Exposició de motius
El passat dilluns 30 de maig la Consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, en una visita institucional a Lleida,
va anunciar que les obres de la futura Audiència Provin3.10.25.

Exposició de motius
En els darrers anys tant des del sector privat com el públic s’està treballant per fer efectiva la protecció de les
dades de caràcter personal que estan en possessió de terceres persones o entitats i que emparades per la legislació vigent al nostre Estat. La Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, va representar un autèntic avenç en la protecció
d’aquestes dades així com també en la gestió i difusió de
les mateixes per tots els seus posseïdors.
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Des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i amb l’objectiu
de donar-li compliment han aparegut empreses especialitzades en la protecció i gestió de dades de caràcter personal, així com organismes públics, tan a nivell nacional
com autonòmic, que vetllen per garantir els drets dels
ciutadans.

Proposta de resolució sobre la consolidació
de la rebaixa del 5% en el preu dels bitllets
dels serveis de trens de rodalia i mitjana distància

Empreses privades, entitats, associacions, partits polítics, tot l’àmbit privat en general està subjecte al compliment d’aquesta normativa de protecció de dades de
caràcter personal, però també i de forma molt especial,
el sector públic. Les administracions públiques son posseïdores de un gran número de dades personals dels ciutadans, dades que en la majoria de casos són de especial
rellevància i importància per la intimitat dels ciutadans.

Presentació

Tot i que la gestió, el tractament, l’accés i la difusió
d’aquestes dades està cada vegada més restringit i controlat pels protocols d’actuació, encara avui dia, trobem
situacions en las funcionaris públics donen a conèixer
alguns extrems de dades de caràcter personal vulnerant
la legislació, sense que hi hagi això sí, malicia alguna en
la difusió d’aquestes dades. Posem un exemple, informar
a la família de l’estat de salut o les malalties que pateix
un familiar. Situacions com aquestes són conseqüència
del desconeixement de la normativa sobre la protecció
de dades i en concret sobre la gestió de les dades a la que
es té accés.
Per millorar la informació respecte al tractament, gestió,
accés i difusió de les dades de caràcter personal a les
que puguin tenir accés per raó del càrrec els empleats
de les administracions públiques s’hauria de millorar a
través de cursos especials de formació i d’aquesta forma
garantir els drets dels ciutadans en relació a la protecció
de les seves dades.
Així mateix, aquesta iniciativa no només persegueix millorar el coneixement de la legislació sobre la protecció
de les dades de caràcter personal, sinó que també és una
forma de protegir els drets dels empleats públics que en
situacions poden veure’s afectats per la difusió de dades
a les que tenen accés per raó del seu càrrec.
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 incloure en la formació que presta l’Escola d’Administració Pública de Catalunya als empleats públics
cursos per a aprofundir en la legislació de protecció de
dades de caràcter personal.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2011
Maria de los Llanos de Luna Tobarra María José García Cuevas
Portaveu adjunta del GP del PPC
Diputada del GP del PPC

Tram. 250-00545/09

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14774 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
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 de Territori
i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El passat mes de març el Govern de l’Estat va aprovar un
Pla d’intensificació de l’estalvi i l’eficiència energètica,
amb vint mesures per promoure la reducció del consum
d’energia, donat l’important increment dels preus dels
carburants, com a conseqüència de l’augment continuat
de les matèries primeres i de la situació política d’alguns
dels països productors.
Una de les mesures més significatives de l’esmentat pla
va ser la disminució de la velocitat màxima permesa en
autopistes i autovies, per a turismes i motos, a 110 kilòmetre (Reial Decret 3003/2011, de 4 de març, pel que el
modifica el Reglament General de Circulació), aplicable
entre el 7 de març i el 30 de juny de 2011.
Aquesta mesura va anar acompanyada, entre d’altres mesures, de la rebaixa de fins el 5% en les tarifes de trens de
rodalies i de mitja distància de Renfe, amb l’objectiu de
promoure l’ús del transport públic, també amb el mateix
termini temporal de 30 de juny.
A Catalunya aquesta darrera mesura es va començar a
aplicar l’1 d’abril de 2011, amb quasi un mes de retard
en relació a la resta de l’Estat, com a conseqüència del
rebuig inicial del Govern de l’Estat a assumir la despesa
que l’aplicació d’aquesta mesura suposava per l’operador
ferroviari.
El Govern de l’Estat ha anunciat que prorrogarà la reducció del límit de velocitat més enllà de la data prevista de finalització de la mesura, doncs els resultats s’han
demostrat positius. Segons el Ministeri d’Indústria s’ha
aconseguit una reducció del consum de carburants d’entre el 6% i el 8%.
Així mateix, la rebaixa del 5% en els preus dels bitllets
de rodalies i mitja distància també s’ha demostrat eficaç,
el volum de passatgers ha augmentat durant el període
d’aplicació de la reducció del preu del servei ferroviari.
Però en canvi, el Govern de l’Estat no prorrogarà aquesta
mesura més enllà del 30 de juny.

3.10.25.
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El Govern de la Generalitat és l’autoritat ferroviària a
Catalunya de qui depèn la competència del servei ferroviari de rodalies i mitja distància operat per Renfe. I, per
altra banda, el Govern de la Generalitat ha de participar
decididament en l’impuls de totes aquelles mesures que
suposin un increment de l’ús del transport públic i una
millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, donat la gran
dependència dels combustibles fòssils de Catalunya.

Núm. 102

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15269).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 01.07.2011.

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 fer les gestions oportunes davant el Govern de
l’Estat per tal de:
1. Donar continuïtat i consolidar la rebaixa del 5% dels
serveis de transport públic de viatgers de rodalies i mitja
distància operats per Renfe-Operadora, com a mesura
per promoure el transport públic i afavorir l’estalvi energètic.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15042).

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

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.06.2011 al 29.06.2011).
Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

3.10.65.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15248).
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació de les províncies de
Catalunya

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.

Tram. 270-00008/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15042).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.06.2011 al 29.06.2011).
Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15269).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 01.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15248).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 30.06.2011.
3.10.65.
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Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal
Tram. 270-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15063).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.07.2011 a l’11.07.2011).
Finiment del termini: 12.07.2011; 09:30 h.

3.20.

Núm. 102

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el servei públic
educatiu amb relació a la garantia d’equitat,
excel·lència i igualtat d’oportunitats
Tram. 300-00062/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 15286 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2011.

A la Mesa del Parlament

3.15.

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament,
presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 6 i 7 de juliol de 2011.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi de seguretat jurídica
Tram. 302-00046/09

Rectificació del text presentat (BOPC 95)

– Quin és el capteniment del Govern sobre el servei públic educatiu de Catalunya en relació amb la garantia
d’equitat, d’excel·lència i d’igualtat d’oportunitats?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 15129 / Coneixement: Presidència
del Parlament, 30.06.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
disposa el Reglament de la Cambra, presenta la següent
rectificació d’errors a la moció amb NT 302-00046/09:
On diu «4. [...]» (hi ha dos núm. 4)
Ha de dir: «5. [...]».
Palau del Parlament, 28 de juny de 2011
Josep Enric Millo i Rocher

Interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear
Tram. 300-00063/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 15301 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
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 6 i 7 de juliol de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’energia nuclear a Catalunya, especialment sobre l’estat de la Central Nuclear Ascó I?
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

3.15.

Tramitacions en curs

59

4 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 102

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats
pel que fa a la despesa en sanitat pública
i al millorament dels serveis i de la qualitat
assistencial

Interpel·lació al Govern sobre la situació del
món agrari

Tram. 300-00064/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15321 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15310 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

A la Mesa del Parlament
Eva Garcia i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar
els propers dies 6 i 7 de juliol d’enguany:
– Quines són les prioritats del Govern de la Generalitat
pel que fa a la despesa i a la millora dels serveis i la qualitat assistencial en la sanitat pública catalana?

Tram. 300-00066/09

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juliol
de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la
situació del món agrari?
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
Eva Garcia i Rodríguez
Diputada del GP del PPC
Interpel·lació al Govern sobre el compliment
dels acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25 de març de 2011
Tram. 300-00067/09

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i d’ocupació
Tram. 300-00065/09

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15322 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

Presentació
Laura Massana Mas, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15312 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 01.07.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, 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 6 i 7 de juliol
de 2011.
– Sobre la Política industrial i d’ocupació a Catalunya.
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Presentació

Miquel Iceta i 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 6 i 7 de juliol
de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el
compliment de les conclusions de la Cimera per a la Reactivació Econòmica que va tenir lloc el dia 25 de març
de 2011?
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (reg. 15086).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant
la Comissió corresponent, el qual finirà el 8 de setembre
de 2011, a les 09:30 h.

Composició del Ple del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 28.06.2011.

Tram. 396-00001/09

Renúncia de la condició de diputada
Control del compliment de la Moció 23/IX,
sobre la seguretat ciutadana als municipis

Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la Mesa del
Parlament, en sessió tinguda el 28 de juny de 2011, ha
admès a tràmit, amb efectes des del dia 28 de juny de
2011, la renúncia a la condició de diputada presentada
per Laura Vilagrà i Pons, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14623).
Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Tram. 390-00023/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

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.

Control del compliment de la Moció 24/IX,
sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 390-00024/09

4.50.

4.50.02.

Designació de la Comissió competent

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

Comissió competent: Comissió de Salut.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Control del compliment de la Moció 2/IX,
sobre el sector agroalimentari

Control del compliment de la Moció 25/IX,
sobre la situació econòmica i l’estat de les
finances públiques

Tram. 390-00002/09

Sol·licitud de pròrroga

Tram. 390-00025/09

Reg. 15086 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 28.06.2011

Designació de la Comissió competent

A la Mesa del Parlament
Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article
94 del Reglament del Parlament,

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a donar resposta a la pregunta / sol·licitud d’informació amb número de tramitació
390-00002/09, sobre 2/IX, sobre el sector agroalimentari.
Barcelona, 27 de juny de 2011
Josep Maria Pelegrí i Aixut

4.45.02.

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 15133 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 30.06.2011

A la Mesa del Parlament
Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Insti-
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tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de
Catalunya,

Control del compliment de la Moció 28/IX,
sobre les polítiques d’habitatge

Sol·licito:

Designació de la Comissió competent

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe
de compliment de la Moció 25/IX amb número de tramitació 390-00025/09, sobre la situació econòmica i l’estat
de les finances públiques.
Barcelona, 28 de juny de 2011

Tram. 390-00028/09

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Joana Ortega i Alemany
Pròrroga del termini per a retre comptes

Control del compliment de la Moció 29/IX,
sobre l’aplicació de les polítiques públiques
per a fer efectiu el dret a l’habitatge

Sol·licitud: Consellera de Governació i Relacions Institucionals (reg. 15133).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 22 de juliol
de 2011, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, sessió del 30.06.2011.

Tram. 390-00029/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Control del compliment de la Moció 26/IX,
sobre l’impacte de les retallades en serveis
socials i en equipaments

Control del compliment de la Moció 30/IX,
sobre la sisena hora en l’educació primària i
l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar

Tram. 390-00026/09

Tram. 390-00030/09

Designació de la Comissió competent

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

Control del compliment de la Moció 27/IX,
sobre l’ocupació del personal de la funció
pública

Control del compliment de la Moció 31/IX,
sobre les mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius

Tram. 390-00027/09

Tram. 390-00031/09

Designació de la Comissió competent

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

4.50.02.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011
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Acord sobre la sol·licitud

Control del compliment de la Moció 32/IX,
sobre les actuacions en matèria de turisme

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 8, del 23.06.2011
(DSPC-C 100).

Tram. 390-00032/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 28.06.2011

4.53.

4.53.03.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre les actuacions per a mantenir la qualitat dels serveis assistencials sanitaris davant del procés de les negociacions entre
els sindicats i la patronal del sector

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

Tram. 354-00044/09

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep M. Sabaté Guasch,
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15144).
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre l’operació policial per a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del
Parlament del 15 de juny de 2011

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del
29.06.2011.

Tram. 354-00042/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la
consellera d’Educació sobre el compliment
de la Moció 30/IX del Parlament de Catalunya, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs
escolar

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14461).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del
17.06.2011.

Tram. 354-00045/09

Sol·licitud i tramitació

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 8, del 23.06.2011
(DSPC-C 100).

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 15149).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, sessió del 28.06.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre els fets que van tenir lloc al voltant
del Parlament de Catalunya el 15 de juny de
2011
Tram. 354-00043/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14488).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del
20.06.2011.
4.53.03.
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Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 14463).

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 23.06.2011.
Sol·licitud de compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè
informi sobre les activitats de foment de les
relacions entre Palestina i Catalunya

Sol·licitud de compareixença de la presidenta d’Òmnium Cultural davant la Comissió de
Cultura i Llengua perquè expliqui les seves
propostes

Tram. 356-00107/09

Sol·licitud

Tram. 356-00117/09

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 13634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea, sessió del 20.06.2011.

Sol·licitud de compareixença de Josep Cuixart Ribet, president de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la problemàtica
dels elaboradors de formatges artesans

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 14464).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 23.06.2011.

Tram. 356-00108/09

Sol·licitud de compareixença del president
de la Plataforma per la Llengua davant la
Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves propostes

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 13919).

Tram. 356-00118/09

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió
del 29.06.2011.

Sol·licitud de compareixença del president
de la Federació d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves propostes
Tram. 356-00116/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 14465).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 23.06.2011.

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del
4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de Robert Serentill i Utgés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre la situació de la ràdio privada a Catalunya

Sol·licitud de compareixença de Nicola Tanno, portaveu de l’Associació Stop Bales de
Goma, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma

Tram. 356-00119/09

Tram. 356-00121/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
(reg. 14592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 28.06.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
(reg. 14597).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 27.06.2011.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard
Ibáñez Pulido, director de Justícia i Pau de
Barcelona, davant la Comissió d’Interior
perquè informi sobre la seva iniciativa sobre
els projectils de goma

Sol·licitud de compareixença del president i
de la direcció del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè
informin sobre el projecte de la Biblioteca
Digital de Catalunya

Tram. 356-00120/09

Sol·licitud

Tram. 356-00125/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana
per la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
(reg. 14597).

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari
Socialista (reg. 15150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 28.06.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 27.06.2011.
4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial del 14 al 16 de juny de 2011 al
parc de la Ciutadella, de Barcelona
Tram. 355-00038/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comissió d’Interior, del 23.06.2011 (DSPC-C 100).

4.53.10.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre l’operació
policial del 15 de juny de 2011 per a garantir la seguretat dels diputats i dels treballadors del Parlament i sobre els incidents que
hi van tenir lloc
Tram. 355-00039/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 8, del 23.06.2011
(DSPC-C 100).
Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comissió d’Interior, del 23.06.2011 (DSPC-C 100).

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Tram. 20200035/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la
totalitat. (Text presentat: BOPC 47, 18.)
5. Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2008. Tram. 202-00036/09. Subgrup
Parlamentari Ciutadans. Debat de totalitat i votació de
les esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 47, 20.)
6. Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a
l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis de gran població. Tram. 202-00038/09. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència i Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat de totalitat
(text presentat: BOPC 70, 26).
7. Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. Tram. 202-00039/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.
(Text presentat: BOPC 57, 19.)
8. Interpel·lació al Govern sobre el servei públic educatiu
amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat
d’oportunitats. Tram. 300-00062/09. Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

Sessió plenària núm. 13

9. Interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear. Tram.
300-00063/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Substanciació.

Convocada per al dia 6 de juliol de 2011

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

10. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i
d’ocupació. Tram. 300-00065/09. Laura Massana Mas,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pel que
fa a la despesa en sanitat pública i al millorament dels
serveis i de la qualitat assistencial. Tram. 300-00064/09.
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya. Substanciació.

6 de juliol de 2011
10.00 h
Saló de Sessions

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 6 de juliol, a les 10.00 h.)
2. Projecte de llei de modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques. Tram. 200-00007/09. Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 88, 21).
3. Proposició de llei de dació en pagament de l’habitatge
personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca. Tram. 202-00026/09.
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la
totalitat. (Text presentat: BOPC 37, 14.)
4. Proposició de llei de modificació de la disposició final de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de
4.55.15.

Núm. 102

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació del món
agrari. Tram. 300-00066/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels
acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del
25 de març de 2011. Tram. 300-00067/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació. Tram. 302-00044/09.
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el Pla estratègic per a modernitzar la justícia. Tram. 30200045/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el compliment del principi de seguretat jurídica. Tram.
302-00046/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, el
personal eventual, el personal directiu de les empreses
públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les administracions públiques catalanes. Tram. 302-00047/09.
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Debat i votació.

Núm. 102

4.70.

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

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les polítiques de mobilitat. Tram. 302-00048/09. Grup
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

Encàrrec del despatx de la consellera de
Justícia a la vicepresidenta del Govern

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les polítiques mediambientals. Tram. 302-00049/09.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

Tram. 330-00008/09

Presentació

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la qualitat democràtica. Tram. 302-00050/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació.

President de la Generalitat
Reg. 15065 / Coneixement: 28.06.2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

A la presidenta del Parlament

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que
durant l’absència de la consellera de Justícia, del 23 al 26
de juny de 2011, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la vicepresidenta del Govern.

4.67.

Benvolguda presidenta,

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Cordialment,
Renúncia de la condició de diputada

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Reg. 14623

Barcelona, 7 de juny de 2011

Comunicació

A la Mesa del Parlament
Laura Vilagrà i Pons, diputada del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 17.a del Reglament de la cambra,
presenta la renúncia voluntària a la condició de diputada.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

N. de la R.: El Decret 356/2011, de 7 de juny, d’encàrrec
del despatx de la consellera de Justícia a la vicepresidenta del Govern del 23 al 26 de juny de 2011, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5906, de 23 de juny de 2011.

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

Laura Vilagrà i Pons
Diputada del GP d’ERC
Certificat de l’acord pel qual el Govern no
dóna la conformitat a la tramitació d’una
proposició de llei
Reg. 15066

A la Mesa del Parlament
Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de
la Proposició de llei del sistema tarifari integrat del
transport públic de Catalunya, número de tramitació
202-00050/09, presentada pel Grup Mixt - Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
4.67.
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atès que la seva aprovació pot implicar un augment de
crèdits o una disminució d’ingressos en el pressupost vigent, segons l’informe que s’adjunta i d’acord amb el que
disposa l’article 102.3 del Reglament del Parlament.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-u de juny de dos mil
onze.
Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Núm. 102

Catalunya, la mesa electoral de les eleccions al Consell
de Personal fa avinent que, un cop examinada l’acta de
l’escrutini del resultat de la votació del 14 de juny de 2011
i atès que no s’ha produït cap reclamació, acorda la proclamació definitiva de l’escrutini:
Candidatura 1: 125 vots
Candidatura 2: 47 vots

Informe relatiu a la Proposició de Llei
amb número de tramitació parlamentària
202-00050/09
L’entrada en vigor d’aquesta llei comportaria un impacte
pressupostari de difícil quantificació atesa la manca de
concreció i que vindria a afegir-se a les importants necessitats econòmiques d’un sistema de transport públic
que a tall d’exemple, en l’àrea de Barcelona, ha presentat una insuficiència pressupostària de 85,7 M€ en l’any
2010 i es preveu que tindrà una insuficiència de 87,7 M€
l’any 2011.
Si s’extrapolen les dades del sistema tarifari integrat de
Barcelona (on el preu del bitllet senzill d’1 zona era
de 1,40 euros l’any 2010 mentre que la tarifa mitjana
ponderada dels títols d’1 zona va ser de 0,61 euros) al
contingent de viatges interurbans corresponent als àmbits de Catalunya i corredors de mobilitat on no es gaudeix d’un sistema tarifari integrat (estimativament, més
de 20 milions de viatges/any), resulta un impacte anual,
pel capbaix, de 16 M€/any.
Lògicament, caldria afegir a aquest impacte econòmic
recurrent el cost de la inversió inicial per a la implantació del nou sistema de validació i venda –el qual es
pot estimar en 50 M€– i el menyscapte addicional que es
pugui derivar de la modificació de les regles de tarifació
que ara regeixen als diversos sistemes tarifaris integrats
metropolitans.
Barcelona, 20 de juny de 2011

D’acord amb aquest escrutini i per aplicació de l’article
18.c de la Llei de l’Estat 9/1987, del 12 de maig, d’òrgans de representació, determinació de les condicions
de treball i participació del personal al servei de les
administracions públiques, i l’article 20.2.A del Reial
decret 1846/1994, del 9 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’eleccions als òrgans de representació
del personal al servei de l’Administració general de
l’Estat, que disposa que, mitjançant el sistema de representació proporcional, s’ha d’atribuir a cada llista
el nombre de llocs que li correspongui, de conformitat
amb el quocient que resulti de dividir el nombre de
vots assignats a les candidatures que obtinguin com a
mínim el 5% dels vots vàlids de la unitat electoral pel
nombre de llocs que s’han de cobrir, es proclama el
resultat següent:
Candidatura 1: 7 representants
Candidatura 2: 2 representants
D’acord amb el resultat obtingut, els 9 representants al
Consell de Personal són els següents:
Montserrat Pla Angusto
Lluís Pibernat Riera
Antoni Bosch Perelló

Pau Villòria i Sistach
Secretari General

M. Àngels Casanova Acha
Carme de Tomàs Viñals
Víctor Bachiller Batanero

4.90.

RÈGIM INTERIOR

Marta Perxacs Motgé

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Josep Suriol Busquets
Artur Armengol Furriols

Eleccions del Consell de Personal del Parlament de Catalunya
Proclamació dels membres del Consell de
Personal
Coneixement: Mesa del Parlament,
28 de juny de 2011

De conformitat amb el que disposa l’article 20.3 de la
Llei de l’Estat 9/1987, en cas que es produeixi una vacant
al Consell de Personal per dimissió o per qualsevol altra
causa, aquesta vacant la cobreix automàticament el candidat o candidata següent de la mateixa llista a la qual
pertanyi la persona substituïda. El substitut o substituta
ho és pel temps que resti de mandat.

A la Mesa del Parlament

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

De conformitat amb el que disposa l’article 121.7 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de

Lluís Ramon Balsells Beso
President de la mesa electoral

4.90.10.
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