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polígon industrial de la Quintana, a Sant Julià de Vilatorta
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Proposta de resolució sobre el requeriment a Rya·
nair perquè compleixi l’acord per a operar des de l’aeroport
de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de captació de
rutes aèries
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Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la participació del Par·
lament de Catalunya en els processos informatius i de con·
sulta de la Unió Europea
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el manteniment de
l’activitat i les connexions de l’aeroport de Girona - Costa
Brava
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre
de cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació
de Catalunya
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el manteniment del
servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Ar·
nau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
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Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la incorporació dels
trajectes dels trens Avant al programa de fidelització Renfe
Tempo i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments
per a aquests trajectes
Tram. 250-00560/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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p. 27

Proposta de resolució sobre el traspàs de la titulari·
tat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
Tram. 250-00561/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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p. 27

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències
d’atenció primària
Tram. 250-00562/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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p. 27

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències
del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 27
p. 27
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Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències
del CAP Gavà-1

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres

p. 27
p. 27

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a Madrid,
corresponent als anys 2008 i 2009; a l’Informe de fiscalit·
zació 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2006; a l’Informe de fiscalitza·
ció 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions
dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i
18/2008; a l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infra·
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007

Tram. 250-00564/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el tancament del dis·
pensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00565/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 28
p. 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement del
Consell Nacional Libi de Transició com a interlocutor legítim
i representatiu de Líbia i sobre l’establiment de relacions
institucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

informes de la Sindicatura de Comptes

Tram. 256-00004/09, 256-00005/09, 256-00006/09,
256-00009/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

p. 35

p. 28
p. 28

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

Proposta de resolució sobre el pagament de les
obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de la ur·
banització Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal
(Alt Penedès)

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

Tram. 250-00567/09
Presentació

p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat
d’interlocució i mediació dins del Cos de Mossos d’Esqua·
dra

vant les Corts Generals

Tram. 270-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 39
3.20.

Interpel·lacions

p. 29

Interpel·lació al Govern sobre el futur de les políti·
ques socials

Proposta de resolució sobre la modificació dels
tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat
i de revisió de les precedències protocol·làries de les auto·
ritats de l’Estat

Interpel·lació al Govern sobre el cànon de l’aigua i la
situació de l’Agència Catalana de l’Aigua

Tram. 250-00568/09
Presentació

Tram. 250-00569/09
Presentació

p. 29

Proposta de resolució sobre el pagament als pro·
pietaris afectats per les expropiacions per a la construcció
de la carretera A-27 i sobre la reparació dels accessos i les
instal·lacions de reg de les explotacions afectades
Tram. 250-00570/09
Presentació

p. 30

Proposta de resolució de suport a la candidatura de
Barcelona a capital mundial del mòbil del 2013 al 2017
Tram. 250-00571/09
Presentació

p. 31

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les
aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09
Presentació

p. 32

Proposta de resolució sobre la posada en funci·
onament de la llar residència per a persones amb malaltia
mental Montnegre del barri de les Corts, de Barcelona
Tram. 250-00573/09
Presentació

p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Selva
interior
Tram. 250-00574/09
Presentació

p. 33

Proposta de resolució sobre la implementació de
bonificacions, descomptes i de l’eurovinyeta als peatges per
a una mobilitat sostenible
Tram. 250-00575/09
Presentació

p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del
consultori de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00576/09
Presentació

p. 34

Proposta de resolució sobre la consideració del
sector de la venda no sedentària com una excepció en l’apli·
cació de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el
mercat interior
Tram. 250-00577/09
Presentació
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p. 35

Tram. 300-00068/09
Presentació

Tram. 300-00069/09
Presentació

p. 39

p. 39

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departa·
ment d’Empresa i Ocupació
Tram. 300-00070/09
Presentació

p. 39

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
Tram. 300-00071/09
Presentació
p. 40
Interpel·lació al Govern sobre la posada en funcio·
nament del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 300-00072/09
Presentació

p. 40

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la inspec·

ció de treball

Tram. 300-00073/09
Presentació
3.30.

p. 40

Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de

Greuges

Resolució del Síndic de Greuges sobre els fets de
la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 i
del Parlament de Catalunya del 15 de juny de 2011
Tram. 360-00003/09
Presentació
Tramesa a la Comissió

p. 40
p. 40

4.

INFORMACIÓ

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer perío·
de de sessions
Tram. 244-00005/09
Acord

p. 41

Renúncia de la condició de membre del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Comunicació

p. 41
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Composició dels òrgans del Parlament

Cultura i Llengua perquè expliqui els motius del canvi en la
direcció del Consell

4.45.02. Ple del Parlament

Tram. 358-00001/09
Acord sobre la sol·licitud

Composició del Ple del Parlament

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

p. 41

4.45.05. Comissions legislatives

versitats

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni·

Tram. 410-00007/09
Substitució de diputats

p. 41

Composició de la Comissió de Salut

Tram. 410-00011/09
Designació de la presidència
Substitució de diputats

p. 42
p. 42

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament

o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions

Tram. 412-00002/09
Substitució de diputats
Substitució de diputats

p. 42
p. 42

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges

Tram. 412-00004/09
Substitució de diputats

p. 42

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

ventut

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo·

Tram. 411-00002/09
Substitució de diputats

p. 42

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea
Tram. 411-00003/09
Substitució de diputats
4.53.

p. 42

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni·
bilitat sobre la política d’habitatge
p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni·
bilitat sobre les actuacions en el servei ferroviari de rodalia i
mitjana distància a causa de les incidències produïdes entre
el gener i l’abril del 2011
Tram. 354-00032/09
Rebuig de la sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de

Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els mo·
tius del canvi de director del Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts
Tram. 354-00036/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste·
nibilitat sobre la situació de les negociacions amb la com·
panyia Ryanair i la seva presència als aeroports de Reus i
Girona . Costa Brava
Tram. 354-00046/09
Sol·licitud i tramitació

p. 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Salut amb el conseller de Salut sobre la reordenació dels
serveis d’urgències nocturns d’atenció primària
Tram. 354-00047/09
Sol·licitud i tramitació

p. 43

Sol·licitud de compareixença del president del Con·
sell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de

SUMARI

p. 43

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi·
tatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè
informi sobre les noves polítiques de sòl i habitatge
Tram. 356-00065/09
Rebuig de la sol·licitud

p. 44

Sol·licitud de compareixença de representants de la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les políti·
ques de sòl i habitatge
Tram. 356-00070/09
Retirada de la sol·licitud

p. 44

Sol·licitud de compareixença de representants de
la Secretaria de Territori i Mobilitat davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques
de sòl i habitatge
Tram. 356-00071/09
Retirada de la sol·licitud

p. 44

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat perquè informi sobre el Pla de qualitat ambiental a
l’entorn metropolità de Barcelona
Tram. 356-00072/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 44

Sol·licitud de compareixença del director de l’Insti·
tut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibi·
litat perquè informi sobre les actuacions de l’Institut previs·
tes per a aquesta legislatura
Tram. 356-00085/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 44

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la

Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones davant la
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre
les polítiques de l’Institut
Tram. 356-00091/09
Acord sobre la sol·licitud

Sessions informatives i compareixences

Tram. 354-00030/09
Acord sobre la sol·licitud

Núm. 114

p. 44

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la
Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situa·
ció de la premsa comarcal i local
Tram. 356-00092/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi so·
bre la seva activitat i els seus objectius
Tram. 356-00095/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 45

Sol·licitud de compareixença de la secretària
d’Ocupació davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè informi sobre les polítiques d’igualtat en el treball
Tram. 356-00098/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 45

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
Acord sobre la sol·licitud

p. 45

Sol·licitud de compareixença de la presidenta
d’Òmnium Cultural davant la Comissió de Cultura i Llengua
perquè expliqui les seves propostes
Tram. 356-00117/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 45

Sol·licitud de compareixença del president de la
Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i
Llengua perquè expliqui les seves propostes
Tram. 356-00118/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 45
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Sol·licitud de compareixença de representants del
Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb rela·
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i
el model del sistema sanitari
Tram. 356-00127/09
Sol·licitud

p. 45

Sol·licitud de compareixença de representants de

la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut
perquè informin sobre llur posicionament amb relació als
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo·
del del sistema sanitari
Tram. 356-00128/09
Sol·licitud

p. 46

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Co·
missió de Salut perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos·
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00129/09
Sol·licitud

p. 46

Sol·licitud de compareixença de representants de
la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut
perquè informin sobre llur posicionament amb relació als
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el mo·
del del sistema sanitari
Tram. 356-00130/09
Sol·licitud

p. 46

Núm. 114

Sol·licitud de compareixença de representants del
Consell d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00138/09
Sol·licitud

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants del
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya davant la

Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos·
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00139/09
Sol·licitud

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants del
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posi·
cionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesu·
res de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00140/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença de representants del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant la Comissió
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb rela·
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i
el model del sistema sanitari
Tram. 356-00141/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença de representants de
Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del
sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya davant la Comis·
sió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibi·
litat i el model del sistema sanitari

p. 46

p. 48

Tram. 356-00131/09
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de representants del
Sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del
sistema sanitari
Tram. 356-00132/09
Sol·licitud

p. 46

Sol·licitud de compareixença de representants de
Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del
sistema sanitari
Tram. 356-00133/09
Sol·licitud

p. 46

Sol·licitud de compareixença de representants del
Fòrum Català de Pacients davant la Comissió de Salut per·
què informin sobre llur posicionament amb relació als ajus·
tos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model
del sistema sanitari
Tram. 356-00134/09
Sol·licitud

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants de la

Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00135/09
Sol·licitud

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya davant la Co·
missió de Salut perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos·
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00136/09
Sol·licitud

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya davant la Co·
missió de Salut perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos·
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00137/09
Sol·licitud

SUMARI

Tram. 356-00142/09
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de representants del
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents
Socials de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del
sistema sanitari
Tram. 356-00143/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença de representants de la
Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00144/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00145/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya da·
vant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicio·
nament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00146/09
Sol·licitud

p. 49

Sol·licitud de compareixença de representants de la
Unió de Consumidors de Catalunya davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00147/09
Sol·licitud

p. 49

p. 47
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen·
gua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi
de director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00042/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 49

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la
política d’habitatge
Tram. 355-00043/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 49

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del rector de la Universitat de Bar·
celona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno·
vació
Tram. 357-00017/09
Substanciació

p. 49

Compareixença de la rectora de la Universitat Au·
tònoma de Barcelona davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat,
recerca i innovació
Tram. 357-00018/09
Substanciació

p. 49

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu
Fabra davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno·
vació
Tram. 357-00020/09
Substanciació

p. 49

Compareixença de la rectora de la Universitat de
Girona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno·
vació
Tram. 357-00021/09
Substanciació

p. 50

Compareixença del rector de la Universitat de Llei·
da davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a in·
formar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00022/09
Substanciació

p. 50

Compareixença del rector de la Universitat Rovi·
ra i Virgili davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats
per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i
innovació
Tram. 357-00023/09
Substanciació

p. 50

Compareixença de Francesc de Carreras Serra, ca·
tedràtic de dret constitucional a la Universitat Autònoma de
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00061/09
Substanciació

p. 50

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, cate·
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra,
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança·
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00062/09
Substanciació

p. 50

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, cate·
dràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra,
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança·
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00063/09
Substanciació

p. 50

Núm. 114

Compareixença d’Heribert Padrol i Munté, advocat,
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança·
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00068/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 50

Compareixença de Joan Carles Costas i Terrones,
professor d’economia i hisenda de la Universitat de Barcelo·
na, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança·
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00069/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença de Luis Manuel Alonso González,
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Bar·
celona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi·
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00070/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença de Joaquim Solé Vilanova, cate·
dràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, da·
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00071/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença d’una representació de l’Associ·
ació Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió
de Cultura i Llengua per a informar sobre la situació de la
premsa comarcal i local
Tram. 357-00072/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença d’una representació de la Junta
Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la
Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la seva
activitat i els seus objectius
Tram. 357-00073/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença del president de la Federació d’Ate·
neus de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua
per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00074/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença de la presidenta d’Òmnium Cultu·
ral davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les
seves propostes
Tram. 357-00075/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 51

Compareixença del president de la Plataforma per
la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a
explicar les seves propostes
Tram. 357-00076/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 52

Compareixença del president del Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura i
Llengua per a explicar els motius del canvi en la direcció del
Consell
Tram. 357-00077/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 52

Compareixença de la presidenta de la Junta de Go·
vern de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques
de l’Institut
Tram. 357-00078/09
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

p. 52
p. 52

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Rela·
cions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Perso·
nes per a informar sobre les polítiques d’igualtat en el treball
Tram. 357-00079/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 52

Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart,
advocat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de
Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença del secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat
per a informar sobre el Pla de qualitat ambiental a l’entorn
metropolità de Barcelona

p. 50

p. 52

Tram. 357-00064/09
Substanciació

SUMARI

Tram. 357-00080/09
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença del director de l’Institut Català del
Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a infor·
mar sobre les actuacions de l’Institut previstes per a aquesta
legislatura
Tram. 357-00081/09
Acord de tenir la sessió de compareixença
4.55.

p. 52

Activitat parlamentària

Sessió plenària núm. 14

Convocada per al dia 20 de juliol de 2011

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya so·
bre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio
corresponent a l’abril del 2011
Tram. 337-00011/09
Presentació
4.80.

4.55.15. Convocatòries
p. 53

Núm. 114

p. 54

Síndic de Greuges

Resolució del Síndic de Greuges sobre els fets de
la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 i
del Parlament de Catalunya del 15 de juny de 2011
Tram. 360-00003/09

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

4.87.

Renúncia de la condició de diputada

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Presentació
4.70.

p. 54

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió cor·
responent al 2010
Tram. 334-00025/09
Presentació

p. 54

Informe de les activitats del Consell de Seguretat
Nuclear corresponent al 2010
Tram. 334-00026/09
Presentació

p. 54

Procediments davant el Tribunal Constitucional

Qüestió d’inconstitucionalitat 1320/2011, plantejada
per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal
al servei de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 382-00003/09
Al·legacions que formula el Parlament
4.90.

p. 63

Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament correspo·
nent al 2010 i al primer període del 2010
Tram. 232-00002/09
Proposta al Ple

p. 69

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

SUMARI

8

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10.

NORMES DE RÈGIM INTERIOR

1.10.

Núm. 114

RESOLUCIONS

Resolució 107/IX del Parlament de Catalunya,
sobre la redacció del projecte executiu d’un
nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09

Modificació de la relació de llocs de treball
del Parlament de Catalunya

Correcció d’errades de publicació (BOPC 88)

Tram. 221-00004/09

En el BOPC 88, a la pàg. 19.
Aprovació
Mesa ampliada, sessió del 06.07.2011

A la lletra b.
On diu:

Mesa Ampliada del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda
el 6 de juliol de 2011, d’acord amb els apartats 3.i i 4 de
l’article 29 del Reglament i amb l’article 45 dels Estatuts
del règim i el govern interiors, ha aprovat la modificació
i actualització de la Relació de llocs de treball del Parlament.
Alta per creació d’un lloc de treball

«b) Fixar un calendari d’execució de la construcció de
l’hospital de Vilanova i la Geltrú segons les previsions
fetes pel Departament de Salut.»
Ha de dir:
«b) Fixar un calendari d’execució de la construcció de
l’hospital de Vilanova i la Geltrú segons les previsions
que en el seu moment va fer el Departament de Salut.»

Nom: Interventor/a d’institucions estatutàries.
Nivell: 19.
Grup: A1.
Forma de provisió: Lliure designació.

Resolució 159/IX del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura dels nous canals de
Televisió de Catalunya

Cos o escala: Interventors de la Generalitat o de l’Administració local.

Adopció

Tipus: Singular.

Funcions: Intervenció i control de la gestió econòmica
en l’àmbit del Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, i també dels altres òrgans
que s’estableixin per disposició legal o per acord de la
Mesa. Amb caràcter general, l’interventor o interventora
d’institucions estatutàries exerceix el control econòmic
intern, mitjançant la funció interventora i el control financer de les esmentades institucions. Li corresponen
l’elaboració de la liquidació del pressupost, l’assessorament dels òrgans de gestió en matèries derivades de
llur funció de control i comptabilitat, la direcció de llur
comptabilitat i la fiscalització de llur gestió econòmica.
Centre de dependència: Secretaria General.
Nombre de places: 1
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

1.01.10.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Tram. 250-00230/09

Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sessió núm. 4, 01.07.2011, DSPC-C 113

Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda
l’1 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la cobertura del canal Esport3 (tram. 25000230/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12306).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
treballant i a fer les inversions necessàries per a aconseguir que el servei de difusió del segon múltiplex de Televisió de Catalunya s’emeti des dels 229 centres emissors
i transporti el senyal des dels estudis de la cadena fins a
aquests centres, garantint el mateix nivell de cobertura
que els canals de què disposa actualment al primer múltiplex amb la finalitat d’estendre a tot el territori català

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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la cobertura dels nous canals, especialment del canal Esport 3.
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Xavier Sabaté Ibarz

El president de la Comissió
Santi Vila i Vicente

Núm. 114

de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 256-00009/09).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
Resolució 163/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya, corresponent al
2006
Tram. 256-00005/09

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 256-00009/09) i
n’assumeix les conclusions i recomanacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Adopció

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 6, 05.07.2011, DSPC-C 114

El secretari de la Comissió
José Antonio Coto Roquet

El president de la Comissió
Joan Morell i Comas

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 5 i 7 de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris,
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00005/09).

Resolució 165/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la
Generalitat a Madrid, corresponent als anys
2008 i 2009

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

Tram. 256-00004/09

Resolució

Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 6, 05.07.2011, DSPC-C 114

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00005/09) i
n’assumeix les conclusions i recomanacions.

Adopció

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 5 i 7 de juliol, ha debatut les propostes
de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a Madrid,
corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-00004/09).

El secretari de la Comissió
José Antonio Coto Roquet

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe a què fa referència l’apartat 1.
El president de la Comissió
Joan Morell i Comas

Resolució
Resolució 164/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 256-00009/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 6, 05.07.2011, DSPC-C 114

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat
a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 25600004/09) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe a què fa referència l’apartat 1.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
José Antonio Coto Roquet

El president de la Comissió
Joan Morell i Comas

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 5 i 7 de juliol, ha debatut les propostes
1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

10

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

1.30.

ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06.

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

Resolució 166/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de
les recomanacions dels informes 24/2007,
25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008

Núm. 114

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la posada en
marxa d’equipaments museístics i culturals
a Barcelona
Tram. 250-00179/09

Tram. 256-00006/09

Rebuig
Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 6, 05.07.2011, DSPC-C 114

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la
sessió núm. 6, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 5 i 7 de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris,
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008,
16/2008 i 18/2008 (tram. 256-00006/09).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

Proposta de resolució sobre l’ús públic,
cultural i turístic del conjunt monumental del
Castell de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-00279/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura
i Llengua, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008,
16/2008 i 18/2008 (tram. 256-00006/09) i n’assumeix les
conclusions i recomanacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe a què fa referència l’apartat 1.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
José Antonio Coto Roquet

1.30.06.

El president de la Comissió
Joan Morell i Comas

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils - última.

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Finiment del termini: 19.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Projecte de llei de simplificació i millora de
la regulació
Tram. 200-00008/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16082,
16123).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils - última.

Proposició de llei de prohibició de la bandera espanyola
Tram. 202-00048/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16007).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2011.

Finiment del termini: 19.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració
administrativa

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16080).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Tram. 200-00009/09

Finiment del termini: 18.07.2011; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16083 i
16123).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils - última.
Finiment del termini: 19.07.2011; 09:30 h.

Proposició de llei de creació del Penedès
com a vegueria
Tram. 202-00051/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16007).

Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.07.2011.

Projecte de llei de promoció de l’activitat
econòmica
Tram. 200-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Pròrroga del termini de presentació d’esme·
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 16080).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16084,
16123).
3.01.01.

Finiment del termini: 18.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
28/2020, del 3 d’agost, de modificació de
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00054/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota·
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.07.2011 a l’1.09.2011).

de las entidades privadas, empresas o establecimientos
abiertos al público no puede significar la imposición a
éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales
de modo general, inmediato y directo en las relaciones
privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las
relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados
no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos».
Si bien la jurisprudencia constitucional deja sin efecto
cualquier imposición en esta materia, en Ciutadans somos partidarios de poner en marcha políticas que incentiven el uso de las dos lenguas en el ámbito comercial,
para fomentar el valor que supone el bilingüismo, que
constituye una de las principales características de la sociedad catalana.

Finiment del termini: 02.09.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Proposició de llei de modificació de la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya
Tram. 202-00056/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 15479 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 100.b del reglamento de esta cámara, presenta la
siguiente proposición de ley de modificación de la Llei
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Memoria justificativa y Exposición de Motivos
El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional falló la
Sentencia número 31/2010, que resolvía uno de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra diversos
preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Esta sentencia conlleva necesariamente la revisión de
parte de las normas de desarrollo estatutario –algunas
aprobadas por el Parlament de Catalunya antes de la
sentencia, otras aprobadas después de la sentencia– para
modificarlas y adaptarlas al marco establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una de estas
normas es la Ley del Código de consumo de Cataluña.
En el fundamento jurídico número 22 de esta sentencia
se establece la interpretación para aplicar el artículo 34
del EAC, relativo a «los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios», artículo que se desarrolla a través
de algunos preceptos de la ley del Código de consumo.
Tal como se dice en la Sentencia 31/2010 del Tribunal
Constitucional a este respecto, «el art. 34 EAC extiende
al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de
opción lingüística que asiste a los ciudadanos frente al
poder público». Y como se dice más concretamente y de
modo inequívoco, «el deber de disponibilidad lingüística
3.01.02.

Núm. 114

Por tanto, la modificación de ley que se propone viene
justificada por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 34 del EAC al recordar que en
las relaciones privadas no cabe establecer imposiciones
lingüísticas.
Por todo ello, esta proposición de ley para la modificación de la ley del Código de consumo viene motivada por
la necesidad de adaptar la legislación vigente en Cataluña a la interpretación que del Estatuto de Autonomía ha
efectuado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Proposición de ley de modificación de la Llei
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo
de Cataluña
Artículo único
«Se suprimen los artículos 121-2 letra g, 128-1, 211-5 y
331-6 letra k»
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Proposició de llei de modificació de la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00057/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15488 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament
Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
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estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament,
presenten la proposició de llei següent:

Exposició de motius
L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga
al Parlament de Catalunya la facultat de regular i protegir jurídicament les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i «n’ha de fixar l’ordre protocol·lari».
Des de la instauració de la Generalitat de Catalunya i la
creació i restauració d’estructures i institucions i càrrecs
públics que responen a l’autogovern de Catalunya, la Generalitat ha establert una sistematització de precedències
i tractament per ordenar en els actes públics oficials una
adequada col·locació de les seves autoritats. L’encara vigent Decret 189/1981 de 2 de juliol, sobre les normes de
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Govern va regular la classificació dels actes
oficials, la presidència d’aquests, l’ordenació i el tractament de les seves autoritats.
La Llei 13/2008 el dia 5 de novembre de 2008, de la presidència de la Generalitat i el Govern regula en l’article
8 els drets honorífics i protocol·laris del president de la
Generalitat, que té el tractament de Molt Honorable; en
l’article 19 els drets honorífics i protocol·laris dels consellers i les conselleres; que tenen el tractament d’honorable; i en la disposició transitòria segona s’estableix el
tractament d’honorable pel cap de l’oposició.
En aquests moments és necessari revisar un seguit de
costums i pràctiques, com el tractament protocol·lari de
les autoritats, per tal d’adaptar-les a la realitat actual i
a la demanda de la societat d’unes institucions públiques properes, sense cap tipus de privilegi ni de tracte
diferenciat dels membres del Govern i dels diputats i les
diputades en relació a la resta de la ciutadania.
L’ús de tractaments protocol·laris com el d’«honorable»,
en el cas dels membres del Govern són anacrònics i no
reflecteixen adequadament la realitat social i política.
Els membres del Govern i del Parlament són ciutadans
i ciutadanes comuns al servei de la societat. L’exercici
d’unes determinades responsabilitats no ha de donar dret
a cap altre tractament diferencial en relació a la resta de
la ciutadania, que el de senyor o senyora seguit de la denominació del càrrec corresponent.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Núm. 114

solemnes o documents d’especial transcendència, té el
dret a utilitzar com a distintius la bandera de Catalunya i
l’escut de la Generalitat i té dret a rebre els altres honors
que corresponen a la dignitat del càrrec,

Article 2
De supressió d’un incís de l’apartat 1 de l’article 19 de la
Llei 13/2008, del 5 de novembre, que restaria redactat de
la següent manera:
1. Els consellers tenen els drets honorífics i protocol·laris
del càrrec.

Article 3
De supressió de la lletra a) de l’apartat cinquè de la disposició transitòria segona.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2011
Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20.

ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

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

Proposta de candidat
Reg. 16149 / Admissió a tràmit: 15.07.2011

A la presidenta del Parlament
Presidenta,
Per tal que el Parlament pugui donar compliment al que
disposa l’article 9.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, us comunico
que he decidit, en nom del Govern, de proposar com a
candidat a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya el
senyor Daniel de Alfonso Laso.
Perquè en tingueu coneixement.

Proposició de llei

Atentament,

Article 1

Barcelona, 15 de juliol de 2011

De supressió de les paraules Molt Honorable a l’apartat
1 de l’article 8 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i del Govern i d’addicció
al mateix apartat i article de la mateixa Llei que restaria
redactat de la següent manera:

Artur Mas
President de la Generalitat

1. El president o presidenta de la Generalitat té el tractament de senyor o senyora, sens perjudici del tractament
de molt honorable que per tradició calgui atorgar al president o presidenta de la Generalitat en determinats actes
3.10.20.

P.S.: Us adjunto el currículum del candidat en document
annex.
N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada de l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 15096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, sessió del 07.07.2011.

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

Tram. 250-00441/09

Esmenes presentades
Reg. 15646 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15646)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a introduir,
dins de la senyalització corresponent a la sortida 9 de
l’autopista C-58, el topònim Badia del Vallès.»

Tram. 250-00438/09

Esmenes presentades

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

Reg. 15112 i 15645 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 15112)

1

Esmenes presentades
Reg. 15647 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15647)

D’addició al final del text.
«[...] metropolitana de Barcelona i d’acord amb els objectius fixats al document de propostes per a la Mobilitat del
Maresme i al Pacte Nacional per a les Infraestructures.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15645)

1

Tram. 250-00442/09

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

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a facilitar la requalificació d’aquests habitatges,
mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, prèvia
sol·licitud de l’empresa promotora, REGESA, perquè
aquesta empresa pugui reallotjar les famílies residents al
barri de La Catalana en règim de lloguer amb opció de
compra als habitatges amb protecció oficial construïts al
mateix barri en el procés de reforma realitzat.»

«El Parlament de Catalunya insta el govern a iniciar,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els treballs per a la redacció dels Plans directors urbanístics
previstos a l’article 5.2.2 de les Normes d’Ordenació Territorial del Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona per a la comarca del Maresme, prioritzant el relatiu
a les infraestructures de comunicació.»

3.10.25.

Tramitacions en curs
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Núm. 114

Proposta de resolució sobre el projecte
constructiu i l’execució de les obres dels
nous accessos sud, viari i ferroviari, al port
de Barcelona

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. 250-00444/09

Tram. 250-00485/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 15648 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Reg. 15649 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15648)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15649)

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 la finalització dels
projectes constructius dels nous accessos viari i ferroviari al Port de Barcelona a fi de poder impulsar l’execució
de les obres.»

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

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
les gestions necessàries per a obtenir nou finançament
per a assolir el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua, i
li permeti cobrir el dèficit del 2010, així com assumir, si
escau, noves actuacions donant prioritat a les actuacions
d’interès general, entre les quals hi ha la del riu Tenes en
els seus diferents trams.»

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

Esmenes presentades

Tram. 250-00486/09

Reg. 15638 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 07.07.2011

Esmenes presentades
Reg. 15650 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15638)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15650)

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

1

Apartat 1
«1. Negociar un acord necessaris amb l’empresa de motocicletes Ossa per tal d’evitar que aquesta tanqui les seves
instal·lacions de producció a Catalunya per traslladar-se
a una altre comunitat autònoma de l’Estat o altre país.»

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 dotar econòmicament l’Agència Catalana de
l’Aigua, per a què pugui seguir impulsant les actuacions
i mesures necessàries, que permetin continuar acomplint
amb l’actuació de retirada de restes d’instal·lacions que
han quedat fora de servei amb les obres d’ampliació de la
dessalinitzadora de la Tordera.»
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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

2

Núm. 114

Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Tram. 250-00488/09

Apartat 2

Esmenes presentades
Reg. 15651 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15651)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
les gestions necessàries per a obtenir nou finançament
per a assolir el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua, i
li permeti cobrir el dèficit del 2010, així com assumir, si
escau, noves actuacions donant prioritat a les actuacions
d’interès general, entre les quals hi ha la del riu Tenes en
els seus diferents trams.»

«2. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no superior a seis meses un plan único específico de incentivo del ahorro y la eficiencia energética para edificios
construidos i nous, dirigido a reducir los consumos en
climatización, equipos eléctricos y electrónicos y agua
caliente sanitaria, limitando a estos ámbitos los incentivos económicos, con medidas concretas para cada uno
de ellos e integrando los planes existentes como el plan
Renovat de ventanas y calderas.»

3

Apartat 3
«3. Dotar presupuestaria y suficientemente el plan de incentivo del ahorro y la eficiencia energética para edificios
construidos i nous.»

4
Proposta de resolució sobre el compliment
de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09

Reg. 15618 i 15639/ Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 15618)

Apartat 4

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15639)

1

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

Apartat 1
«1. Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa de
ahorro y eficiencia energética para nuevos edificios, tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución y final
de la obra i garantir la dotació pressupostària suficient
per cobrir les ajudes a l’estalvi i l’eficiència en edificacions noves.»

3.10.25.

Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

«4. Dotar pressupostàriament i suficientment, el pla d’incentius a l’estalvi i l’eficiència energètica per a edificis de
les administracions públiques catalanes.»

Esmenes presentades

1

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020,
actualment en fase d’elaboració, inclogui les estratègies i
línies d’actuació següents: »

Tramitacions en curs
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Núm. 114

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

fiabilitat i l’eficàcia del transport públic i posin especial
èmfasi en els mitjans més eficients des del punt de vista
econòmic i ambiental, tot i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.»

Tram. 250-00490/09

Apartat 2

Esmenes presentades

2

Reg. 15619 i 15640/ Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 15619)

1

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«2. Assegurar que el nou Pla de l’Energia de Catalunya
comptarà amb el màxim consens parlamentari i social
principalment pel que fa a la planificació de les fonts de
generació d’energia que han de substituir els combustibles fòssils, contaminants i insegurs.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15640)

1

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

«2. Revisar el pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, assegurant que aquesta revisió
preveurà actuacions específiques en l’àmbit de la intermodalitat que permetin millorar les condicions de transbordament dels passatgers, coordinant els horaris dels
servies per tal de reduir el temps de transbordament, en
funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Apartat 3

3

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

«3. Impulsar el desenvolupament i utilització de nous
carburants, incidint en els més testats i eficients, així com
potenciar l’actual Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT).»

Apartat 4

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020,
actualment en fase d’elaboració, inclogui les estratègies i
línies d’actuació següents: »

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

4

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

«4. Revisar el pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, assegurant que aquesta revisió
preveu actuacions per a reduir la congestió viària. En
concret, actuacions que provoquin increments de l’ocupació dels automòbils que circulen (rebaixes als peatges
d’accés a Barcelona i possibilitat de circular pels carrils
BUS-VAO), en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Apartat 5

Esmenes presentades

5

Reg. 15652 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15652)

Apartat 1

1

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

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

«5. Desenvolupar un pla específic de transport de mercaderies per ferrocarril que permeti incrementar la participació d’aquest mitjà de transport en el conjunt de
transport de mercaderies, en funció de les disponibilitats
pressupostàries.»

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

«1. Revisar les Directrius Nacionals de Mobilitat i un Pla
de Transport de Viatgers que garanteixin la qualitat, la
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Núm. 114

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

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 15620 i 15641/ Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 07.07.2011

Reg. 15617 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 15620)

1

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

1

«1. Assegurar que el nou Pla de l’Energia de Catalunya
comptarà amb el màxim consens parlamentari i social i
defineixi la estrategia y la política de ahorro y eficiencia
energética para los próximos 10 años, con visión de conjunto y planes y medidas concretos e individualizados
para los tres sectores prioritarios: edificación, transporte
e industria. Impulsando las medidas más realistas y de
mayor impacto en cada uno de los tres sectores prioritarios, en función de las características del consumo energético de cada sector.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15641)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 15617)

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

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

«5. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les inversions previstes en el pla de millora de rodalies de Barcelona, en el termes aprovats en la Resolució núm. 11 del
Debat de l’Estat de la Nació del mes de juliol de 2011.
6. Desplegar les inversions ferroviàries del nou PDI
2011-2020 que ja s’està redactant des de l’ATM.»

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

Esmenes presentades

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020,
actualment en fase d’elaboració, inclogui les estratègies i
línies d’actuació següents: »

Reg. 15633 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15633)

Apartat 1

1

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

«1. Mantenir amb relació a l’Hospital de Mataró:
a) L’atenció preferent als programes existents, especialment pel que fa a Salut Mental.
b) Els recursos humans i materials necessaris per a
l’atenció a les Urgències, consultes externes i activitats
quirúrgiques, en especials les consultes per a pacients
amb patologies específiques i les proves mèdiques complementàries.
c) La disponibilitat necessària d’unitats d’hospitalització
i de llits en especial a la unitat de Cures intensives.»

3.10.25.
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Apartat 2

Núm. 114

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15653)

Lletra A

2

1

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

«a) Dur a terme les accions necessàries per afavorir la
transparència a tots els agents interessats, la informació
relativa a retribucions dels càrrecs directius, clàusules
del concert, contractes del Consorci amb tercers.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar els contactes per crear una comissió
amb la participació d’agents del territori per tal d’estudiar la viabilitat, dins de les disponibilitat pressupostàries,
d’emprendre iniciatives que condueixin a la modificació
del estatus de l’estany de Banyoles i el seu entorn.»

Apartat 3

3

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

«3. Sotmetre qualsevol proposta de re-estructuració dels
serveis i prestacions i les mesures d’estalvi i eficiència
que es considerin necessàries al previ de l’òrgan de govern del centre, que compta amb la representació de les
principals institucions de la comarca.»

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

Esmenes presentades
Reg. 15654 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15654)

1

Esmenes presentades
Reg. 14776 i 15653/ Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 14776)

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar el compliment dels termes de l’autorització ambiental del dipòsit controlat de residus, i tenint
en compte el projecte de clausura i recuperació paisatgística tramitat per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
un procés participatiu per establir tant els objectius com
l’àmbit d’aplicació d’una llei de protecció de la conca
lacustre de Banyoles, que promogui la participació dels
diferents actors socials i econòmics de la comarca i de
reconeguts especialistes de l’àmbit català.»

3.10.25.
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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

Esmenes presentades
Reg. 15634 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 06.07.2011

Núm. 114

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

Esmenes presentades
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15634)

1

Reg. 15656 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15656)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir un servei d’atenció domiciliària, continuada i urgent als usuaris de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès).»

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

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dotar econòmicament l’Agència Catalana de
l’Aigua, per a què pugui seguir impulsant les actuacions
i mesures necessàries, que permetin continuar acomplint
amb l’actuació de retirada de restes d’instal·lacions que
han quedat fora de servei amb les obres d’ampliació de la
dessalinitzadora de la Tordera.»

Tram. 250-00504/09

Esmenes presentades

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

Reg. 15655 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.07.2011

Tram. 250-00508/09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15655)

Esmenes presentades

Apartat 3

Reg. 15284 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 06.07.2011

1

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 15284)

«3. Incrementar la freqüència de la línia R8 en les franges horàries de major demanda, en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dotar al servei de cirurgia maxil·lofacial de
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona dels mitjans humans
i materials necessaris i de les màximes garanties de seguretat clínica pels pacients, garantint la programació
quirúrgica adequada per no incrementar les llistes d’espera i la continuïtat com a Hospital de referència per a la
província de Tarragona.»

3.10.25.
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Propostes de resolució
Tram. 250-00509/09, 250-00510/09, 250-00511/09,
250-00512/09, 250-00513/09, 250-00514/09,
250-00515/09, 250-00516/09, 250-00517/09,
250-00518/09, 250-00519/09, 250-00520/09,
250-00521/09, 250-00522/09, 250-00523/09,
250-00524/09, 250-00525/09, 250-00526/09,
250-00527/09, 250-00528/09, 250-00529/09,
250-00530/09, 250-00531/09, 250-00532/09,
250-00533/09, 250-00534/09, 250-00535/09

Correcció d’errades de publicació relativa
a les pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes (BOPC 109)

Núm. 114

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Al BOPC 109.
De la pàgina 3 a la pàgina 7.

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

On diu:

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

«Pròrroga: 5 dies hàbils (del 14.07.2011 al 20.07.2011).

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

»Finiment del termini: 21.07.2011; 09:30 h.»
Ha de dir:
«Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2011 al 19.07.2011).
Proposta de resolució sobre la presentació
d’un calendari de treball amb relació a les iniciatives legislatives necessàries per a la crea
ció de la vegueria de la Catalunya Central

»Finiment del termini: 20.07.2011; 09:30 h.»

Tram. 250-00538/09

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Núm. 114

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

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
Proposta de resolució sobre la presentació
d’una proposta de codi ètic dels professionals de l’execució penal
Tram. 250-00540/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

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

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
Proposta de resolució sobre el millorament
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i
Cervera de la Marenda
Tram. 250-00541/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.
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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

Núm. 114

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Proposta de resolució sobre la inclusió en
l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de
la valoració de l’actuació del Departament
d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i
del moviment del 15-M
Tram. 250-00547/09

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

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
Tram. 250-00545/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament
d’un secretari o secretària de Seguretat del
Departament d’Interior
Tram. 250-00548/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre l’impuls d’un
procés de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials per a consensuar la
política de seguretat

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00546/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment
de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 250-00549/09

Núm. 114

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
Proposta de resolució sobre l’organització
d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Godes
i Domènech, del Montmell (Baix Penedès)
Tram. 250-00550/09

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a mantenir la base operativa de
la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
Tram. 250-00553/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre la construcció
de l’estació depuradora d’aigües residuals de
Cantallops, a Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00551/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el requeriment
a Ryanair perquè compleixi l’acord per a
operar des de l’aeroport de Reus i sobre la
posada en marxa d’un pla de captació de rutes aèries

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tram. 250-00555/09

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’augment del
nombre de cursos de formació ocupacional
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00558/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Proposta de resolució sobre la participació
del Parlament de Catalunya en els processos informatius i de consulta de la Unió Europea

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00556/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00559/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Salut.

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Proposta de resolució sobre el manteniment
de l’activitat i les connexions de l’aeroport
de Girona - Costa Brava

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00557/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la incorporació
dels trajectes dels trens Avant al programa
de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments per a
aquests trajectes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Tram. 250-00560/09

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre els serveis
d’urgències del CAP Florida, de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Proposta de resolució sobre el traspàs de la
titularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00561/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències del CAP Gavà-1
Tram. 250-00564/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Salut.

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències d’atenció primària

Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

Tram. 250-00562/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.
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Proposta de resolució sobre el tancament
del dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix
Llobregat)
Tram. 250-00565/09

Tramesa a la Comissió

Núm. 114

Proposta de resolució sobre el pagament
de les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de la urbanització Valdemar
a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal (Alt
Penedès)
Tram. 250-00567/09

Comissió competent: Comissió de Salut.

Presentació

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15487 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

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

Exposició de motius
Proposta de resolució sobre el reconeixement del Consell Nacional Libi de Transició
com a interlocutor legítim i representatiu de
Líbia i sobre l’establiment de relacions institucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 12.07.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2011 al 27.07.2011).
Finiment del termini: 28.07.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2011.

3.10.25.

La urbanització Valldemar, al municipi de Castellet i La
Gornal, és una urbanització formada de manera poc regular als anys 60 i 70. L’ajuntament fa anys que ve treballant per regularitzar la situació de la urbanització i
la seva adequació a la normativa vigent. Dins d’aquestes
actuacions i un cop recepcionades gran part de les obres
d’urbanització, l’any 2007 l’Ajuntament aconsegueix que
s’inclogui com a candidata dins el programa PSARU la
construcció d’una EDAR a la urbanització.
L’any 2009 la Fiscalia de Medi ambient inicia actuacions per la detecció d’un vessament provinent de la fossa
sèptica que a l’espera de la construcció de la EDAR es
va construir a Valldemar amb la resta de xarxa de clavegueram, imputant finalment a l’Alcalde com a presumpte
responsable de l’abocament d’un delicte contra el medi
ambient. Mentrestant aquell mateix any 2009, l’Ajuntament aconsegueix que l’actuació de construcció de
l’EDAR passi de candidata a Programada per l’escenari
2009-2014.
En el decurs del procediment judicial l’Ajuntament ha
estat requerit per part del jutge per cessar l’abocament.
Aquest manament judicial s’ha anat acomplint amb successius buidatges durant tot l’any 2010 i inicis del 2011
de la fossa amb cisternes per evitar el desbordament de
la mateixa. Observada la insuficiència d’aquesta mesura
l’Ajuntament opta per afrontar directament la construcció de l’EDAR (inici de 2011) a l’espera que en el termini
d’execució del PSARU, l’ACA pagui l’actuació. Per fer-ho
l’Ajuntament encarrega un projecte aprovat per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf (ens gestor de
les depuradores a Castellet i la Gornal) i l’ACA i busca
el finançament a través d’un préstec amb la Diputació
de Barcelona per afrontar el pagament de l’obra. Obtingut aquest finançament l’Ajuntament executa les obres i
a data d’avui l’EDAR ja està construïda i sol·licitats els
permisos corresponent per posar-la en funcionament. El
cost de l’obra ha estat de 121.439,75 euros i els costos del
projecte i direcció d’obra han pujat a 14.808,94 euros de
manera que la inversió assumida per l’Ajuntament i que
hauria d’assumir l’ACA és de 136.248,69 euros.
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L’Agència Catalana de l’Aigua ha manifestat a l’Ajuntament que no pot signar el conveni on assumeixi que
pagarà el cost total de l’obra fins que no disposi de les
oportunes partides pressupostàries.
El Grup Parlamentari Socialista considera que és urgent i prioritari que l’Agència Catalana de l’Aigua signi
els acords pertinents amb l’Ajuntament de Castellet i La
Gornal per tal de procedir a rescabalar al citat municipi
de les despeses generades per la construcció de la depuradora de la urbanització Valdemar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu, en el termini d’un mes, el pagament de les obres de
l’EDAR de la urbanització Valdemar a l’Ajuntament de
Castellet i La Gornal i a lliurar-li les autoritzacions corresponents per la seva entrada en funcionament.
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Núm. 114

peticions que ha rebut el Conseller d’Interior ha persistit
en la negativa de crear aquest tipus d’unitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a crear una Unitat d’Interlocució i Mediació dins el Cos de Mossos d’Esquadra,
per tal de buscar vies de diàleg i prevenció en el tractament de conflictes i mobilitzacions socials.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la modificació
dels tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat i de revisió de les precedències protocol·làries de les autoritats
de l’Estat
Tram. 250-00569/09

Presentació
Proposta de resolució sobre la creació
d’una unitat d’interlocució i mediació dins
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00568/09

Presentació

A la Mesa del Parlament

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15489 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, portaveu 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.

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’Interior.

Exposició de motius
L’actuació de la policia ha de tenir sempre present les
circumstàncies socials en la que es desenvolupa. Si els
Mossos d’Esquadra han d’analitzar en tot moment els
conflictes socials en els que intervenen i cercar vies de
diàleg i mediació, la crisi econòmica que viu el país i
l’augment dels conflictes socials obliga encara més a
disposar de mecanismes d’aquest tipus. L’equivocada
actuació del Departament d’Interior el 27 de maig a la
plaça de Catalunya de Barcelona ha evidenciat encara
més aquesta necessitat. L’anàlisi dels fets justifiquen la
creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins el Cos
de Mossos d’Esquadra, que serà de gran utilitat per tot
tipus de conflictes socials. Però malgrat les reiterades
3.10.25.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15490 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Exposició de motius
L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga
al Parlament de Catalunya la facultat de regular i protegir jurídicament les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i «n’ha de fixar l’ordre protocol·lari».
Des de la instauració de la Generalitat de Catalunya i la
creació i restauració d’estructures i institucions i càrrecs
públics que responen a l’autogovern de Catalunya, la Generalitat ha establert una sistematització de precedències
i tractament per ordenar en els actes públics oficials una
adequada col·locació de les seves autoritats.
L’encara vigent Decret 189/1981 de 2 de juliol, sobre les
normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Govern va regular la classificació
dels actes oficials, la presidència d’aquests, l’ordenació
i el tractament de les seves autoritats. En l’article 18 de
l’esmentat Decret atorga el tractament protocol·lari dels
membres del Govern i de la resta d’autoritats de Catalunya, establint el tractament de molt honorable senyor
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pels presidents del Parlament i de la Generalitat, d’honorable senyor pels consellers, d’honorable senyor pel
president del Consell Consultiu, i d’il·lustres senyor pels
diputats, el Síndic de Greuges i el síndic president de la
Sindicatura de Comptes, entre d’altres. Així mateix l’esmentat article estableix que els ex-presidents de la Generalitat i del Parlament i els ex-consellers conserven el
tractament que tenien quan estaven en exercici.

Proposta de resolució sobre el pagament
als propietaris afectats per les expropiacions per a la construcció de la carretera
A-27 i sobre la reparació dels accessos i
les instal·lacions de reg de les explotacions
afectades

En aquests moments és necessari revisar un seguit de
costums i pràctiques, com el tractament protocol·lari de
les autoritats, per tal d’adaptar-les a la realitat actual i
a la demanda de la societat d’unes institucions públiques properes, sense cap tipus de privilegi ni de tracte
diferenciat dels membres del Govern o dels diputats i les
diputades en relació a la resta de la ciutadania.

Presentació

L’ús de tractaments protocol·laris com el d’«honorable»,
en el cas dels membres del Govern i del cap de l’oposició
o el d’«il·lustre», en el cas dels diputats i les diputades i
dels màxims responsables de determinats organismes de
la Generalitat, són anacrònics i no reflecteixen adequadament la realitat social i política. Els membres del Govern i
del Parlament són ciutadans i ciutadanes comuns al servei
de la societat. L’exercici d’unes determinades responsabilitats no ha de donar dret a cap altre tractament diferencial
en relació a la resta de la ciutadania, que el de senyor o
senyora seguit de la denominació del càrrec corresponent.
La supressió del tractament no modifica, en cap cas, l’ordre de prevalença o prelació de les autoritats de l’Estat
que en l’actualitat es regeix pel RD 2099/83 de precedències o a Catalunya. És evident que el RD 2099/83 necessita d’una revisió per tal d’adaptar-lo a la realitat de
l’organització de l’Estat i ser un reflex de la veritable realitat plurinacional i del marc competencial de les CCAA.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Modificar el Decret 189/1981, de 2 de juliol, que estableix les normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de
la Generalitat de Catalunya, per modificar el tractament
protocol·lari de les autoritats de l’àmbit institucional de
la Generalitat, per tal que el tractament protocol·lari sigui exclusivament el de senyor o senyora seguit de la denominació del càrrec corresponent.

Tram. 250-00570/09

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15491 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

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

Exposició de motius
L’any 2006 es va iniciar el període d’expropiacions per a
la construcció de l’A-27, Tarragona-Montblanc, els pagesos afectats per les expropiacions només han cobrat una
part dels imports de les actes d’ocupació, restant pendent
de pagament un total d’onze milions d’euros.
Concretament del Tram 3340 Tarragona-El Morell, a dia
d’avui el Ministerio de Fomento ha pagat aproximadament uns 3 km dels 7’6 què el conformen.
Del tram 3350, El Morell-Valls es van fer les Actes d’Ocupació el 2008 i es van tancar els Mutus Acords, el 2009,
restant pendent de pagament 2.600.000 euros, però a més
queda pendent una modificació que afectarà sobretot a camins de serveis i instal·lacions.
Del tram 3360, corresponent a la variant de Valls, es van
fer les Actes d’Ocupació el febrer de 2009 i es van tancar
els Mutus Acords el juny de 2009 però resten pendents
de pagament gairebé la totalitat dels Mutus Acords, és a
dir, 2.100.000 euros
Per últim del tram 3370,Valls-Montblanc, què es van tancar els Mutus Acords el juny de 2009 resten pendents de
pagament la totalitat d’aquests és a dir 2.000.000 d’euros.

2. Revisar i modificar, en el termini de quatre mesos,
el conjunt de disposicions de la Generalitat referent al
protocol i al cerimonial per la seva adequació als nous
tractaments protocol·laris.

Atès que les expropiacions es varen fer a l’empara de la
Llei d’Expropiació Forçosa, caldria que hi hagués la reserva necessària per fer front als pagaments, però no ha
estat així.

3. Presentar al Govern espanyol una proposta de revisió
i actualització del RD 2099/83 de precedències, per tal
que sigui un reflex de l’Estat autonòmic i de la pluralitat
de l’Estat. Aquesta proposta serà elaborada amb la participació i l’assessorament dels professionals del protocol.

Les obres de l’A-27 han estat aturades força temps la qual
cosa ha perjudicat les finques agràries, s’han malmès
camins, conduccions i drenatges de reg i s’ha dificultat
la gestió d les explotacions. A més les finques ocupades
temporalment per l’obra han acabat el seu període de
lloguer però no es retornen o es retornen en pèssimes
condicions.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2011
Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10.25.

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Per tots els motius exposats i entenent què els pagesos no
tenen perquè finançar indirectament part d’aquesta obra
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i què el sol agrícola té un valor per al territori a més del
preu què es pagui als afectats.

amb altres ciutats europees Milà, Munich i París, per convertir-se en la Mobile Word Capital, entre el 2013 i 2017.

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

La Fundació GSMA, amb gairebé 800 operadors de
telefonia mòbil de tot el món i que organitza el Mobile
World Congress, sotmetrà abans del mes de juny a un
concurs internacional la seva decisió i la propera ubicació de la Mobile World Capital.

Proposta de resolució
1) Instar el Govern de la Generalitat a dur a terme les
accions necessàries davant del Govern de l’estat per tal
que el Ministerio de Fomento aboni el deute pendent als
propietaris afectats.
2) Instar el Govern de la Generalitat a dur a terme les
accions necessàries davant del Govern de l’estat perquè
s’arreglin els accessos i instal·lacions de reg de les explotacions què estan afectades i han quedat malmeses per la
paralització de l’obra en diferents trams.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de suport a la candidatura de Barcelona a capital mundial del
mòbil del 2013 al 2017

Atès que quan parlen, no estan parlant de només una fira
que, com aquesta, porta beneficis econòmics de primer
ordre per la ciutat, si no de l’impuls a un sector motor
pel país en general, la ciutat que sigui la Mobile World
Capital, es convertirà en
– La seu del sector durant tot l’any (Mobile World Center),
lloc d’exhibició de les ultimes tecnologies en aquest camp,

Tram. 250-00571/09

– La seu del Mobile Word Festival que organitzarà esdeveniments al voltant de les tecnologies de telecomunicacions,

Presentació

– I la pròpia seu de l’organització i, òbviament, el propi
Mobile Word Congress.

Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialista, 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. 15615 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i
Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista,
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Alfons López i Tena, representant del SP de
Solidaritat Catalana per la Independència, Albert Rivera
Díaz, president-representant del SP Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la d’Empresa i Ocupació.
Proposta de Resolució per portar el Mobile World Congress a Barcelona

Exposició de motius
Barcelona és una ciutat de destinació d’esdeveniments internacionals i referent mundial per les seves infraestructures turístiques i de negoci, que està competint conjuntament
3.10.25.

Atès que quan parlem de la Mobile World Capital no estem parlant nomes d’una fira que aporta beneficis econòmics de primer ordre a la ciutat que l’acull, si no de la
generació d’un nou model productiu econòmic basat en
el desenvolupament de tecnologies mòbils, la ciutat escollida es convertirà en la seu mundial del sector durant els
propers 5 anys, on s’ubicarà un centre anomenat «Mobile
World Center», lloc d’exhibició de les ultimes tecnologies en aquest camp i seu de la Mobile World Capital.
La ciutat escollida serà també la seu del «Mobile World
Festival», amb una sèrie d’esdeveniments culturals, esportius i de lleure al voltant de les tecnologies mòbils.

La importància d’aquest fet es tradueix en la creació de
nous negocis al voltant de les telecomunicacions i aplicacions pels mòbils, el lloc de relació entre empreses catalanes i internacionals en inversions de multinacionals,
en equipaments, centres de recerca, millora de la relació
Universitat-Empresa, etc. És a dir, en una potenciació
del sector de les TIC de primer ordre, a més dels beneficis par al turisme i les activitats generals associades a
aquests esdeveniments.
Per tot això, els Grups Parlamentaris de CiU, PSC, ICVEUiA, ERC, SI i C’s presenten la següent:

Proposta de resolució
«El Parlament de Catalunya manifesta el seu total suport
a la candidatura de la Ciutat de Barcelona a la capital
mundial del mòbil (Mobile Word Capital), i encomana al
Govern que doni tot el seu suport institucional organitzatiu i econòmic (dins la mesura de les seves possibilitats),
així com treballar conjuntament amb la Ciutat de Barcelona per a seguir defensant la candidatura de Barcelona
amb la màxima dedicació i eficiència.»
Palau del Parlament, 30 de juny de 2011
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel
Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, portaveu
del SP de SI; Albert Rivera Díaz, president-representant del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la continuïtat
de les aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09

Presentació

Núm. 114

els convenis de col·laboració amb els diferents ens locals
i institucions per tal de continuar amb el funcionament
de les vint Aules de Recerca Intensiva de Feina existents
a Catalunya.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15621 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume Collboni Cuadrado, diputat del GP SOC; Montserrat Capdevila i Tatché, diputada del GP SOC

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cuadrado, diputat i Montserrat Capdevila i Tatché, diputada
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació.

Exposició de motius

Tram. 250-00573/09

Presentació

Durant els anys 2009 i 2010 el Servei d’Ocupació de
Catalunya va posar en marxa un total de 20 Aules de
Recerca Intensiva de Feina, repartides per tot el territori,
per tal que els aturats poguessin utilitzar-les durant el
seu procés de cerca de feina, amb l’objectiu d’accelerar
la seva incorporació al mercat laboral.
Les Aules Actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet. Disposen també d’una plataforma web amb accés directe als diferents portals de feina,
destacant el portal Feina Activa, com també de personal
tècnic que s’ocupa d’assessorar i orientar els usuaris i les
usuàries de les aules a l’hora de concretar el seu procés de
cerca de feina.
La metodologia de les Aules Actives està marcada per
tres trets fonamentals: la dedicació exclusiva dels usuaris
i les usuàries, els grups reduïts i l’atenció personalitzada
del personal assessor.
El SOC va posar en marxa vuit de les esmentades aules
a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
i va establir sengles convenis amb diferents municipis
per tal de posar-ne en marxa dotze més, amb l’objectiu
de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels aturats i
aturades dels territoris del Barcelonès (Aula Activa Barri
Gòtic i Sepúlveda de Barcelona, Aula Activa de L’Hospitalet i Badalona), Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat i Castelldefels), Girona (Salt), Tarragona, Lleida,
Blanes, Anoia i Bages (Igualada i Manresa), Olot, Mataró, Vallès Occidental (Sabadell i Terrassa) i Baix Ebre i
Vilanova i la Geltrú.
Durant el temps de funcionament de les Aules de Recerca Intensiva de Feina s’han aconseguit uns percentatges
d’inserció que oscil·len entre el 25% i el 40%, la qual cosa
significa que, donat el seu cost raonable, és un recurs altament eficient i eficaç donats aquests índexs d’inserció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar econòmicament i prorrogar
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la llar residència per a persones amb malaltia mental Montnegre del
barri de les Corts, de Barcelona

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15695 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

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

Exposició de motius
L’atenció a les persones més desafavorides i amb major
risc d’exclusió social ha de ser una prioritat pel Govern
de la Generalitat. A Catalunya, més d’un milió dos-centes mil persones tenen 65 anys o més, gairebé el 16,5%
de la població, i gairebé 400.000 tenen entre 60 i 64
anys; les persones amb discapacitat valorada superen les
400.000 i el 5% de la població, i són més de 77.000 les
persones amb malaltia mental.
Durant els darrers anys, els anteriors Governs van fer un
esforç per posar al dia i augmentar els recursos destinats
a polítiques socials, especialment pel que fa a equipaments i serveis per a gent gran, persones amb discapacitat i salut mental. L’objectiu era garantir la qualitat i la
proximitat de les prestacions que perceben aquests col·
lectius al nostre país, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials de Catalunya, que «regula
i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de
garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia
social i promoure el benestar del conjunt de la població»,
així com «aconseguir que els serveis socials es prestin
amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims necessaris per a garantir la dignitat i la qualitat de vida de
les persones».
En els darrers mesos, però, l’anunci de retallades de l’actual Govern ja ha començat a materialitzar-se en diversos aspectes pel que fa a les polítiques socials, com és el
retard en la posada en funcionament de nombrosos equi-
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paments ja finalitzats i que resten tancats quan podrien
estar prestant serveis a les persones que els necessiten.
Però només s’afecta els drets i el benestar de les persones que esperen fer ús d’aquests equipaments, sinó que
es malmeten inversions que s’han realitzat i que de les
quals no s’està traient rendiment, que a més són generadores de llocs de treball en un sector emergent cada cop
més important per l’activitat i la reactivació econòmica.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en funcionament, de manera immediata, la
llar residència per a persones amb malaltia mental Equador/Montnegre, a Barcelona.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Granados Galiano, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Selva interior
Tram. 250-00574/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 15707 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

problema per a l’atenció correcte d’algunes urgències
que puguin originar-se als municipis afectats. D’aquesta manera s’afectaria la qualitat de l’atenció sanitària a
una part important de la comarca, que té un volum de
població de més de 59.000 usuaris registrats en les ABS
afectades.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir els serveis de guàrdies en totes les Àrees
Bàsiques de Salut de la comarca de la Selva interior.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011
Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la implementació de bonificacions, descomptes i de l’eurovinyeta als peatges per a una mobilitat
sostenible
Tram. 250-00575/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 15724 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Carme Capdevila i Palau, diputada, 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 per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
El director del Servei Català de la Salut, Josep Maria
Pedrosa, ha anunciat que la reordenació que es pretén
fer dels serveis d’urgències a tot el país és immediata.
Això afecta, entre d’altres, els serveis d’urgències a la
zona interior de la comarca de la Selva, això és les ABS
d’Anglès, Arbúcies / Sant Hilari, Sils / Vidreres / Maçanet de la Selva i Breda / Hostalric, com també tots els
consultoris que en depenen.
La distància de molts d’aquest municipis amb la capital
comarcal, on quedarien reunificades les guàrdies, és en
molts casos força extensa, de manera que cal recórrer
bastants quilòmetres que en molts casos es plasmen en
traçats de carreteres sinuosos o de complicat accés.
Aquestes distàncies fan impossible complir la ràtio de
30 minuts per a l’atenció als usuaris, i pot crear un greu
3.10.25.

Núm. 114

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March,
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent, sobre mobilitat sostenible,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
La utilització del terme mobilitat és una constant en el
lèxic del procés de globalització en què el món es troba
immers. Mobilitat és sinònim –ara per ara– d’activitat
econòmica, d’intercanvis culturals i científics, de noves
possibilitats personals i d’un conjunt de conceptes tots
ben positius per al desenvolupament humà. Al mateix
temps, però, l’augment generalitzat de la mobilitat de
les persones i de les mercaderies ens porta a considerar
l’altra cara de la moneda i a no oblidar, per tant, que la
mobilitat també comporta consum energètic, ocupació
del territori, congestió, contaminació atmosfèrica o accidentalitat, per posar alguns exemples.
En la recerca de solucions als problemes quotidians dels
ciutadans i amb una visió de futur ambiciosa, cal que un
país es doti de sistemes de comunicacions i transport eficaços i eficients; d’una xarxa d’infraestructures de transport a la mesura de les necessitats, de qualitat, pràctica
i útil internament i ben connectada externament. Però
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cal, al mateix temps, engegar polítiques avançades sobre
mobilitat, aplicant no només criteris d’oferta (és a dir,
calcular intensitats de trànsit i construir) sinó començant
a aplicar criteris eficaços de gestió de la demanda. En resum, cal disposar tot allò necessari perquè els ciutadans
i les ciutadanes gaudeixin del dret de moure’s, però que,
al mateix temps, ens permeti estalviar els recursos invertits (energia, temps, territori, diners...) a cobrir aquestes
necessitats, és a dir, assolir els mateixos nivells de satisfacció de la societat amb la mínima despesa de recursos
possible. En resum: una mobilitat més eficient.
Mobilitat eficient significa combatre el canvi climàtic i
aquesta ha de ser la base de totes les estratègies (productives, econòmiques, formatives, socials, etc.) que s’endeguin al nostre país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
– Dur a terme les mesures i accions necessàries davant
del Govern de l’Estat per implementar, a partir de l’any
2012, bonificacions i descomptes, d’almenys un 25%, al
conjunt de peatges de Catalunya per als vehicles menys
contaminants.
– Dur a terme les mesures i accions necessàries davant
del Govern de l’Estat per implementar, a partir de l’any
2012, bonificacions i descomptes al conjunt de peatges
de Catalunya per als vehicles d’alta ocupació. Considerant les motocicletes com a vehicles d’alta ocupació.
– Dur a terme les accions i mesures necessàries davant
del Govern de l’Estat per implementar l’Eurovinyeta a
Catalunya a partir de l’any 2012.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

3.10.25.

Núm. 114

Proposta de resolució sobre el manteniment
del consultori de la Colònia Güell, a Santa
Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00576/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15777 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres,
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut

Exposició de motius
El dia 1 de juliol la Generalitat ha tancat el Consultori
de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló (Baix
Llobregat) sense atendre les peticions i alternatives proposades per l’Ajuntament d’aquest municipi, que considera insuficient la oferta de CatSalut d’obrir el Consultori
tan sols un dia a la setmana a partir del mes de setembre.
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 mantenir obert el Consultori de la Colònia Güell
de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), atenent
les peticions de l’Ajuntament i l’Associació de Veïns/es.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Tramitacions en curs

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la consideració
del sector de la venda no sedentària com
una excepció en l’aplicació de la Directiva
2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior

3.10.60.

Núm. 114

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

Tram. 250-00577/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15806 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cuadrado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de
la Generalitat a Madrid, corresponent als
anys 2008 i 2009; a l’Informe de fiscalització
39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006; a
l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a
l’acompliment de les recomanacions dels
informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008,
16/2008 i 18/2008; a l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 256-00004/09, 256-00005/09, 256-00006/09,
256-00009/09

Exposició de motius
La Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell,
de 12 de desembre de 2006 (DSMI) relativa als serveis
en el mercat interior, té com a objectiu consolidar la lliure prestació de serveis i la llibertat d’establiments en el
mercat únic, i té per finalitat suprimir els obstacles que
s’oposen o dificulten l’assoliment d’aquestes llibertats i
garantir, tant a les persones destinatàries com a les prestadores de serveis, la seguretat jurídica necessària per
assolir un nivell elevat de qualitat dels serveis.
Donat que dins el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març,
que aprova el text refós sobre Comerç Interior de Catalunya s’hi inclou el règim d’autorització en la venda no
sedentària que té una afectació de l’espai públic.
Donada la precarietat i inestabilitat del sector de la venda no sedentària, i donat que les seves característiques
no són assimilables a la d’altres tipus d’establiments.
Donat que la DSMI permet, dins la seva adaptació a la
normativa dels estats membres, preservar la prossecució
de determinats objectius fonamentats en raons imperioses d’interès general, es pot considerar que l’activitat de
venda no sedentària hauria de ser considerada una excepció en l’aplicació de la directiva de serveis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les accions necessàries, d’acord amb els
grups parlamentaris i concertadament amb els diferents
agents implicats, davant dels organismes competents,
per tal que Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del
Consell, de 12 de desembre de 2006 (DSMI) relativa
als serveis en el mercat interior, consideri el sector de la
venda no sedentària una excepció en la seva aplicació.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume
Collboni Cuadrado, Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC
3.10.60.

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 15631, 15632, 15658, 15663, 15665, 15666,
15667 i 15668, 15670, 15673, 15674, 15675 i 15676
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 07.07.2011

Propostes de resolució presentades pel G. P. del Partit
Popular de Catalunya (reg. 15631, 15632 i 15658)

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura de
Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al procedimiento relativo al informe de fiscalización 37/2010
sobre la Delegación del gobierno de la Generalitat en
Madrid, correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre la Delegación
del gobierno de la Generalitat en Madrid, correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, e insta a la Generalitat a seguir las recomendaciones contenidas en dicho
informe.
2. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a
asignar, al presupuesto de cada una de las Delegaciones
de la Generalitat fuera de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, todos los gastos e inversiones necesarios para
el funcionamiento de dicha delegación, y, por tanto, directamente asignables a la misma, como los gastos del
personal, los alquileres de inmuebles, los gastos generales de estos inmuebles, etc., de manera que sea posible
conocer, con absoluta transparencia, el coste de cada una
de estas delegaciones de la Generalitat fuera de Cataluña.
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3. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a establecer criterios de austeridad y contención en el gasto
para el funcionamiento de todas las Delegaciones de la
Generalitat.

Aplicar les consideracions observades a l’informe respecte a la fiscalització de l’informe a relatiu a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al
2006 i a l’any 2007.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2011

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portavoz del GP del PPC

Josep Enric Millo i Rocher, M. José García Cuevas,
J. Antonio Coto Roquet

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura de
Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Pedro Chumillas
Zurilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan las
siguientes propuestas de resolución subsiguientes al procedimiento relativo al informe de fiscalización 34/2010
sobre la Cuenta General de la Generalitat de Catalunya
correspondiente al ejercicio 2008.

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe 41/10
elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a diversos entes
gubernamentales en anteriores informes de fiscalización.
2. El Parlamento de Cataluña insta Gobierno de la Generalitat a hacer cumplir las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas avaladas por las consiguientes propuestas de resolución del Parlamento de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portavoz del GP del PPC

Pedro Chumillas Zurilla
Diputado del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, María José García
Cuevas, diputada, José Antonio Coto Roquet, diputat,
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament
de la Cambra, presenta les següents Propostes de Resolució subsegüents al procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 25600005/09) i a l’Informe de fiscalització 8/2011, referent
a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 256-00009/09).

Propostes de Resolució
El Parlament de Catalunya aprova i assumeix les seves
conclusions i recomanacions de l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2006 i de l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya, corresponent al 2007.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:
3.10.60.

Proposta de resolució presentada pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 15663)

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, presenta la proposta de resolució subsegüent al debat dels procediments relatius a l’informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a
Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009. (tram. 25600004/09), l’informe de fiscalització 39/2010, referent
a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006(tram. 256-00005/09), l’informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008,
16/2008 i 18/2008 (tram. 256-00006/09) i l’informe de
fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 25600009/09).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Aprova l’informe de fiscalització 37/2010, referent a
la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent
als anys 2008 i 2009, l’informe de fiscalització 39/2010,
referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
corresponent al 2006, l’informe de fiscalització 41/2010,
referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i
18/2008 i l’informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent
al 2007.
2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu ERC
Propostes de resolució presentades pel G. P. Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
15665, 15666, 15667 i 15668)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
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sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.

Exposició de motius

Núm. 114

Exposició de motius
Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 39/2010,
referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
corresponent al 2006 (tram 256-00005/09)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2011,
referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
corresponent al 2007 (tram. 256-00009/09)

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la
següent:

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la
següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2007 i insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya, corresponent al 2006 i insta el govern a
seguir les recomanacions de la Sindicatura.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jordi Miralles Conte
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jordi Miralles Conte
Diputat del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.

Exposició de motius
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 41/2010,
referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008
(tram. 256-00006/09)

Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació
de la Generalitat a Madrid, corresponents als anys 2008
i 2009 (tram. 256-00004/09)

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la
següent:

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la
següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat
a Madrid, corresponents als anys 2008 i 2009 i insta el
Govern a seguir les recomanacions de la sindicatura.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, diputat, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 168.2
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de la Sindicatura de Comptes.
3.10.60.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jordi Miralles Conte
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Propostes de resolució presentades pel G. P. Socialista
(reg. 15670)

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Fascicle segon

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008,
16/2008 i 18/2008 i insta el govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista i Jordi Terrades i Santacreu, diputat del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 i concordants del Reglament de la
Cambra, presenta la proposta de resolució subsegüent al
debat dels procediments relatius als Informes de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat
a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009, 39/2010,

Tramitacions en curs

37

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
corresponent al 2006, 41/2010, referent a l’acompliment
de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007,
4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008 i 8/2011, referent a
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007.

El Parlament de Catalunya:
1. Aprova els Informes de fiscalització 37/2010, referent
a la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent
als anys 2008 i 2009 (Tram. 256-00004/09), 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006 (Tram 256-00005/09), 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes
24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008
(tram. 256-00006/09) i 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007
(tram. 256-00009/09).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i
recollides en cadascun dels Informes esmentats.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 15673, 15674, 15675 i 15676)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe
de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009.
(tram. 256-00004/09)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a
Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 25600004/09).
El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 6 de Juliol 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
3.10.60.

164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe
de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006 (tram.25600005/09)

Proposta de resolució

Proposta de resolució

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Núm. 114

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a la Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2006. (tram. 256-00005/09).
El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 6 de Juliol 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment
de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007,
4/2008,7/2008, 16/2008 i 18/2008 (tram.256-00006/09)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008,
7/2008,16/2008 i 18/2008 (tram.256-00006/09).
El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe esmentat.
Palau del Parlament,13 d’abril de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de G. P. de Convergència i Unió

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe
de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 (tram.25600009/09).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya, corresponent al 2007. (tram. 256-00009/09)
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull
l’informe esmentat.

Interpel·lació al Govern sobre el cànon de
l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de
l’Aigua
Tram. 300-00069/09

Palau del Parlament, 6 de Juliol 2011

Presentació

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

3.10.65.

Núm. 114

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

Salvador Milà i Solsona, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16141 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

A la Mesa del Parlament
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’esme·
nes a la totalitat

Salvador Milà Solsona, diputat 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 20, 21 i 22 de juliol
de 2011.
– Sobre el Canon de l’aigua i situació de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA).

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 16098).

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Finiment del termini: 18.07.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2011.

3.20.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del
Departament d’Empresa i Ocupació

INTERPEL·LACIONS

Tram. 300-00070/09

Presentació
Interpel·lació al Govern sobre el futur de les
polítiques socials
Tram. 300-00068/09

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16147 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

A la Mesa del Parlament

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16139 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

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 20 i 21 de juliol
de 2011.

A la Mesa del Parlament
Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent al Govern de la Generalitat per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la
gestió del Departament d’Empresa i Ocupació?
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

– Quin és el capteniment del Govern en relació al futur
de les polítiques socials?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2011
Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

3.10.65.

Tramitacions en curs
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Núm. 114

Interpel·lació al Govern sobre la política
cultural

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la
inspecció de treball

Tram. 300-00071/09

Tram. 300-00073/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16148 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

María de Llanos de Luna Tobarra, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16152 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

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 20 i 21 de juliol
de 2011.
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la
política cultural?

A la Mesa del Parlament
María de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament
del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 20 i 21 de juliol de 2011.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

– Quines són les previsions del Govern sobre el futur de
la inspecció de treball a Catalunya?

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Portaveu adjunta del GP del PPC
María de los Llanos de Luna Tobarra

Interpel·lació al Govern sobre la posada en
funcionament del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 300-00072/09

Presentació

3.30.

ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04.

PROCEDIMENTS RELATIUS ALS
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 16150 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 15.07.2011

A la Mesa del Parlament
Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 138
i següents del Reglament del Parlament, formula la interpel·
lació següent:
– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a la posada en funcionament del Corredor Ferroviari Mediterrani?
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Diputat del Grup Mixt
Joan Laporta i Estruch

Resolució del Síndic de Greuges sobre els
fets de la plaça de Catalunya de Barcelona
del 27 de maig de 2011 i del Parlament de
Catalunya del 15 de juny de 2011
Tram. 360-00003/09

Presentació
Síndic de Greuges
Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2011

Es pren nota de la Resolució del Síndic de Greuges sobre els fets de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27
de maig de 2011 i del Parlament de Catalunya del 15 de
juny de 2011 (reg. 15852).
N. de la R.: La Resolució del Síndic de Greuges es reprodueix en la secció 4.80.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament del 12.07.2011.

3.20.

Tramitacions en curs
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4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al tercer
període de sessions

Núm. 114

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

Tram. 244-00005/09

Renúncia de la condició de diputada
Acord

Mesa del Parlament

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2011, d’acord amb el que estableix l’article 72.1
del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al
tercer període de sessions (setembre - desembre, 2011):

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2011, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, ha
pres nota de la renúncia a la seva condició de diputada
al Parlament de Catalunya, de la Sra. Cristina Iniesta i
Blasco, del G. P. de Convergència i Unió, amb efectes
des del dia 12 de juliol de 2011.

Setembre: 27,28 i 29

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Octubre: 5 - 6; 19 - 20

La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Novembre: 16 - 17; 30 - 1
Desembre: 20 - 23
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció
4.67.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats

Renúncia de la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Tram. 410-00007/09

Comunicació

Substitució de diputats
Reg. 15801 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data 11 de juliol de 2011, Marc
Puig i Guàrdia ha renunciat a la condició de membre del
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec per al qual va ésser elegit pel
Parlament en la sessió plenària tinguda el 23 de gener de
2008, d’acord amb el que disposa l’article 7.2 de la Llei
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals.

Alta: Gerard Figueras i Albà

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.40.

Informació
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Composició de la Comissió de Salut

Núm. 114

Composició de la Comissió del Síndic de
Greuges

Tram. 410-00011/09

Tram. 412-00004/09

Designació de la presidència
Substitució de diputats

Reg. 15802 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Reg. 15484 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

A la Mesa del Parlament

Baixa: Pere Bosch i Cuenca

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
40 i concordants del Reglament del Parlament, proposa:
– l’I. Sr. Xavier Crespo i Llobet com a President de la
Mesa de la Comissió de Salut, ja que la I. Sra. Assumpció Laïlla i Jou presenta la renúncia al seu càrrec.

Alta: Violant Mascaró i López

4.45.12.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

– la I. Sra. Assumpció Laïlla i Jou com a Portaveu de la
Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Composició de la Comissió de Polítiques de
Joventut

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Tram. 411-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 15475 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Substitució de diputats
Reg. 15801 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Alta: Joan Morell i Comas

4.45.10.

Baixa: Laura Vilagrà i Pons
Alta: Pere Aragonès i Garcia

Composició de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Tram. 411-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 15801 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Substitució de diputats

Alta: Jaume Domingo i Planes

Reg. 15705 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Baixa: Marc Sanglas i Alcantarilla
Alta: Violant Mascaró i López

Substitució de diputats
Reg. 15801 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

Alta: Mila Fernàndez i López

4.45.10.

Informació
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4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Núm. 114

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situa
ció de les negociacions amb la companyia
Ryanair i la seva presència als aeroports de
Reus i Girona . Costa Brava
Tram. 354-00046/09

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la
política d’habitatge
Tram. 354-00030/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 7,
del 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver,
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15303).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sessió del 07.07.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre
la reordenació dels serveis d’urgències nocturns d’atenció primària

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions en el servei ferroviari de rodalia i
mitjana distància a causa de les incidències
produïdes entre el gener i l’abril del 2011

Tram. 354-00047/09

Sol·licitud i tramitació

Tram. 354-00032/09

Sol·licitud de compareixença: Carme Capdevila i Palau,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 15428).

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
en la sessió núm. 7, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del
06.07.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi de
director del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts

Sol·licitud de compareixença del president
del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts davant la Comissió de Cultura i Llengua
perquè expliqui els motius del canvi en la direcció del Consell

Tram. 354-00036/09

Tram. 358-00001/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6, del
13.07.2011 (DSPC-C 120).

4.53.03.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6, del
13.07.2011 (DSPC-C 120).

Informació
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè
informi sobre el Pla de qualitat ambiental a
l’entorn metropolità de Barcelona

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari
d’Habitatge davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat perquè informi sobre les noves
polítiques de sòl i habitatge
Tram. 356-00065/09

Núm. 114

Tram. 356-00072/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 7,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
en la sessió núm. 7, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).
Sol·licitud de compareixença del director de
l’Institut Català del Sòl davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informi
sobre les actuacions de l’Institut previstes
per a aquesta legislatura

Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques de sòl i habitatge

Tram. 356-00085/09

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00070/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 7,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les
polítiques de l’Institut

Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria de Territori i Mobilitat
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques de
sòl i habitatge

Tram. 356-00091/09

Tram. 356-00071/09

Acord sobre la sol·licitud

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

4.53.05.

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 2,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

Informació
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de la Premsa
Comarcal davant la Comissió de Cultura i
Llengua perquè informi sobre la situació de
la premsa comarcal i local

Núm. 114

Sol·licitud de compareixença de la presidenta d’Òmnium Cultural davant la Comissió de
Cultura i Llengua perquè expliqui les seves
propostes
Tram. 356-00117/09

Tram. 356-00092/09

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

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 de compareixença d’una representació de la Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi
sobre la seva activitat i els seus objectius

Tram. 356-00118/09

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00095/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ocupació davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les
polítiques d’igualtat en el treball

Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00098/09

Tram. 356-00127/09

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 2,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

4.53.05.

Informació
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Núm. 114

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d’Hospitals davant
la Comissió de Salut perquè informin sobre
llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur
posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari

Tram. 356-00128/09

Tram. 356-00131/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les
mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del Sindicat d’Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur
posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari
Tram. 356-00132/09

Tram. 356-00129/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur
posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el
model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè informin
sobre llur posicionament amb relació als
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00133/09

Tram. 356-00130/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

4.53.05.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Informació
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Sol·licitud de compareixença de representants del Fòrum Català de Pacients davant
la Comissió de Salut perquè informin sobre
llur posicionament amb relació als ajustos
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Núm. 114

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema
sanitari

Tram. 356-00134/09

Tram. 356-00137/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell d’Infermeria de Catalunya
davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00135/09

Tram. 356-00138/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb
relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema
sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya davant la Comissió de Salut
perquè informin sobre llur posicionament
amb relació als ajustos pressupostaris, les
mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00136/09

Tram. 356-00139/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

4.53.05.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.
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Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya davant la Comissió
de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model
del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00140/09

Tram. 356-00143/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00144/09

Tram. 356-00141/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures
de sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Tram. 356-00145/09

Sol·licitud

Tram. 356-00142/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de representants de l’Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya davant la Comissió de
Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model
del sistema sanitari

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la política d’habitatge
Tram. 355-00043/09

Acord de tenir la sessió informativa

Tram. 356-00146/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Núm. 114

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 7,
del 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.
4.53.15.

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

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Consumidors de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació
als ajustos pressupostaris, les mesures de
sostenibilitat i el model del sistema sanitari

Compareixença del rector de la Universitat
de Barcelona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació

Tram. 356-00147/09

Tram. 357-00017/09

Sol·licitud

Substanciació

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 15629).

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 06.07.2011.

4.53.10.

Compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a
informar sobre les polítiques d’universitat,
recerca i innovació

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Tram. 357-00018/09

Substanciació
Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi de director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

Tram. 355-00042/09

Acord de tenir la sessió informativa
Compareixença del rector de la Universitat
Pompeu Fabra davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 6, del
13.07.2011 (DSPC-C 120).

Tram. 357-00020/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

4.53.10.
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Compareixença de la rectora de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació

Núm. 114

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas,
catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic

Tram. 357-00021/09

Tram. 357-00062/09

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 08.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença del rector de la Universitat
de Lleida davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer,
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic

Tram. 357-00022/09

Substanciació

Tram. 357-00063/09

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 08.07.2011 (DSPC-C 100).
Compareixença del rector de la Universitat
Rovira i Virgili davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació
Compareixença de Josep Maria Coronas
Guinart, advocat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat
en el Concert Econòmic

Tram. 357-00023/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 13.07.2011 (DSPC-C 118).

Tram. 357-00064/09

Substanciació

Compareixença de Francesc de Carreras
Serra, catedràtic de dret constitucional a la
Universitat Autònoma de Barcelona, davant
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 08.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença d’Heribert Padrol i Munté,
advocat, davant la Comissió d’Estudi d’un
Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Tram. 357-00061/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 08.07.2011 (DSPC-C 100).

Tram. 357-00068/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

4.53.15.

Informació

50

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 114

Compareixença de Joan Carles Costas i
Terrones, professor d’economia i hisenda de
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal
davant la Comissió de Cultura i Llengua per
a informar sobre la situació de la premsa comarcal i local

Tram. 357-00069/09

Tram. 357-00072/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Compareixença d’una representació de la
Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana
de la Música davant la Comissió de Cultura
i Llengua per a informar sobre la seva activitat i els seus objectius

Compareixença de Luis Manuel Alonso
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, davant la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Tram. 357-00073/09

Tram. 357-00070/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Compareixença del president de la Federació d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les
seves propostes

Compareixença de Joaquim Solé Vilanova,
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat
en el Concert Econòmic

Tram. 357-00074/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00071/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).
Compareixença de la presidenta d’Òmnium
Cultural davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00075/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).
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Compareixença del president de la Plataforma
per la Llengua davant la Comissió de Cultura
i Llengua per a explicar les seves propostes

Núm. 114

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques d’igualtat en el treball

Tram. 357-00076/09

Tram. 357-00079/09

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 2,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

Compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar els
motius del canvi en la direcció del Consell

Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre
el Pla de qualitat ambiental a l’entorn metropolità de Barcelona

Tram. 357-00077/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 6,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 120).

Tram. 357-00080/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 7,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Compareixença de la presidenta de la Junta
de Govern de l’Institut Català de les Dones
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques de
l’Institut

Compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat per a informar sobre les actuacions de l’Institut previstes per a aquesta
legislatura

Tram. 357-00078/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 2,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

Tram. 357-00081/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 7,
tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió
d’Igualtat de les Persones, del 13.07.2011 (DSPC-C 121).
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del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre el cànon de l’aigua i
la situació de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tram. 30000069/09. Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa. Substanciació.

Sessió plenària núm. 14

12. Interpel·lació al Govern sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani. Tram. 30000072/09. Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt. Substanciació.

Convocada per al dia 20 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

13. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d’Empresa i Ocupació. Tram. 300-00070/09. Grup
Parlamentari Socialista. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre el futur de la inspecció de treball. Tram. 300-00073/09. María de Llanos de
Luna Tobarra, del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya. Substanciació.

20 de juliol de 2011
10.00 h
Saló de Sessions

15. Interpel·lació al Govern sobre la política cultural.
Tram. 300-00071/09. Grup Parlamentari Socialista.
Substanciació.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 20 de juliol, a les 10.00 h.)
2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 23400014/09 i 234-00015/09. Comissió de l’Estatut dels
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió
(dictamen: BOPC 106, 56).
3. Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2010 i al primer període del 2010. Tram. 23200002/09. Mesa ampliada. Liquidació del pressupost
(art. 29.3.h del Reglament).
4. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2011. Tram. 200-00005/09. Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 111,3).
5. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Tram.
200-00006/09. Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 112, 3).
6. Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació. Tram. 200-00008/09. Govern de la Generalitat.
Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la
totalitat. (Text presentat: BOPC 104, 5.)
7. Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa. Tram. 200-00009/09. Govern de la Generalitat.
Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la
totalitat. (Text presentat: BOPC 104, 45.)
8. Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica.
Tram. 200-00010/09. Govern de la Generalitat. Debat de
totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat.
(Text presentat: BOPC 104, 81.)

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el compliment dels acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25 de març de 2011. Tram. 30200052/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el servei públic educatiu amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat d’oportunitats. Tram. 30200053/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la 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. 302-00054/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la situació del món agrari. Tram. 302-00055/09. Grup
Parlamentari Socialista. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
l’energia nuclear. Tram. 302-00056/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència.
Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política industrial i d’ocupació. Tram. 302-00057/09.
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

9. Procediment per a elegir el director o directora de
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 284-00005/09.
Grups parlamentaris. Designació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el futur de les polítiques socials. Tram. 300-00068/09. Pere Bosch Cuenca,
4.55.15.

Informació

53

18 de juliol de 2011

4.67.

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 114

Informe de les activitats del Consell de Seguretat Nuclear corresponent al 2010

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Tram. 334-00026/09

Presentació
Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear
Reg. 15803 / Coneixement i tramesa
a la Comissió d’Empresa i Ocupació:
Mesa del Parlament, 12.07.2011

Renúncia de la condició de diputada
Presentació
Reg. 15796

A la presidenta del Parlament

A la Mesa del Parlament
Cristina Iniesta i Blasco, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a)
del Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament presenta la seva renúncia a la condició de diputada,
tot expressant l’honor que ha representat ser membre
d’aquesta cambra.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011
Cristina Iniesta i Blasco
Diputada del G. P. de CiU

Estimada presidenta:
Adjunto remito el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de Diputados y al Senado, correspondiente al año 2010.
En el mismo se detallan las actividades desarrolladas
por el Consejo en el cumplimiento de las misiones que
le encomienda su Ley de Creación, y se describe la situación en materia de seguridad nuclear y protección radiológica de las instalaciones nucleares y radiactivas del
país, incluyendo las incidencias ocurridas durante todo
el año 2010.
Este documento se acompaña con un resumen del mismo que contiene los aspectos más destacables de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad
Nuclear.

4.70.

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

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Un cordial saludo
Madrid, 27 de junio de 2011
Carmen Martínez Ten
Presidenta
Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2010

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

Tram. 334-00025/09

Presentació
Jordi Argelaguet, Director del
Centre d’Estudis d’Opinió
Reg. 15493 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 12.07.2011

4.70.10.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític
en la televisió i la ràdio corresponent a l’abril
del 2011

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió,
us trameto adjunta amb format USB, la Memòria anual
del Centre que dirigeixo corresponent a 2010.

Tram. 337-00011/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 15681 / Coneixement i tramesa a la
Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals:
Mesa del Parlament, 12.07.2011

Rebeu una cordial salutació,
Barcelona, 4 de juliol de 2011
Jordi Argelaguet
Director
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

ALTRES COMUNICACIONS

A la presidenta del Parlament
Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes

4.67.
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d’abril de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Ben cordialment,
Barcelona, 6 de juliol de 2011
Ramon Font Bové
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.80.
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on germinen aquestes protestes, que tenen inequívocament un missatge de desaprovació pel que fa al funcionament del sistema polític, econòmic i financer i als seus
actors respectius.
Aquest context socioeconòmic sorgeix en un sistema
polític i institucional que, si bé té estructures clarament
democràtiques i vies participatives, bé de caràcter representatiu (exercici del vot), bé de caràcter participatiu
(iniciativa legislativa, compareixences, dret de petició),
o bé de caràcter directe (referèndum i consultes popular),
són percebudes com a insuficients i inoperants.
Alhora, el sistema té mancances de transparència en la
gestió pública com ho demostra el fet de ser un dels pocs
sistemes europeus que no té una regulació legal del dret
a la informació pública, malgrat la pressió i les demandes de la societat civil i d’algunes institucions perquè se
n’aprovi una.

SÍNDIC DE GREUGES

Resolució del Síndic de Greuges sobre els
fets de la plaça de Catalunya de Barcelona
del 27 de maig de 2011 i del Parlament de
Catalunya del 15 de juny de 2011
Tram. 360-00003/09

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Amb la present us faig a mans la Resolució sobre els fets
ocorreguts a la Plaça de Catalunya i al Parlament de Catalunya, dels passats 27 de maig i 15 de juny, respectivament (A/O 3148/2011 i A/O 4116/2011)
Per a la presentació de la mateixa en la Cambra, us sol·
licito comparèixer davant la Comissió del Síndic de
Greuges en una sessió informativa, d’acord amb allò establert en l’article 160.1 del Reglament del Parlament de
Catalunya.
Rebeu una cordial salutació.

Aquesta resolució té com a font les queixes rebudes a
la institució, la informació sol·licitada a les administracions públiques implicades (Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona), el Parlament de Catalunya
(compareixença del conseller d’Interior a la Comissió
d’Interior del Parlament de Catalunya els passats 8 i 23
de juny, secretaria general) i d’expressions públiques i
imatges emeses en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

I. Fets i informacions de les administracions
públiques:
1. Actuació d’ofici i queixes
Pels esdeveniments succeïts i que originen aquesta actuació d’ofici, el Síndic ha rebut 394 queixes: 391 contra l’actuació policial, bàsicament del dia 27 de maig, 21
de les quals fan referència a contusions i 5, a l’ocupació
d’espais públics per part dels manifestants.
Les queixes contra les agressions policials es trametran
al Departament d’Interior per intentar esclarir els fets.

Barcelona, 11 de juliol de 2011
Rafael Ribó

2. Els fets de plaça Catalunya
2.a Inici de les concentracions i les acampades

Actuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011
Els fets ocorreguts el 27 de maig a la plaça de Catalunya
de Barcelona i el 15 de juny davant del Parlament de Catalunya motiven l’obertura d’aquestes actuacions d’ofici.
L’origen cal buscar-lo en les mobilitzacions iniciades el
15 de maig de reivindicació col·lectiva de canvis polítics,
socials i econòmics, i protagonitzades per diversos sectors de la societat. Aquestes protestes s’han centrat en la
crisi econòmica; les especulacions financeres i les seves
conseqüències, especialment en el cas de les famílies altament hipotecades; les elevades taxes d’atur, per sobre
del 40% en el cas dels joves; les retallades i els ajustos
pressupostaris que afecten prestacions socials que constitueixen el nucli dur de l’Estat del benestar i el consegüent increment de les desigualtats socials, i sobretot la
incertesa sobre el seu futur personal. És en aquest marc
4.80.

A partir del 15 de maig, arran de l’acampada a la Puerta
del Sol a Madrid, s’originen concentracions i manifestacions pacífiques de persones, promogudes sota la convocatòria «Democràcia Real Ja!» per tot el país i arreu
de l’Estat.
Les concentracions tenen la continuïtat en el temps a través d’acampades. No hi ha constància de cap incident en
aquestes acampades fins el dia 27 de maig.
La matinada del 18 de maig es duu a terme un operatiu
de neteja de cartrons i altres elements que culmina de
matinada després que els mateixos concentrats retiressin
els cartrons i altres elements a un camió que l’Ajuntament havia disposat.
No tenim constància de cap altra actuació ni de l’Ajuntament de Barcelona ni del Departament d’Interior durant
aquests primers dies de l’acampada.

Informació

55

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2.b Pronunciament de la Junta Electoral
El conseller d’Interior manifesta en la compareixença
del 8 de juny que el Departament d’Interior demana a
la Junta Electoral Provincial un pronunciament sobre les
acampades. Els dies 19 i 20 la Junta Electoral Provincial
i la Junta Electoral Central determinen que les concentracions posades en marxa el 15-M no poden tenir lloc
durant la jornada de reflexió ni el dia de la votació.

Núm. 114

podia generar en les persones que restaven acampades
a la plaça de Catalunya i per a la resta de la ciutadania.
En aquest sentit, l’activitat que es va desenvolupar el 27
maig va estar motivada per raons de salubritat i seguretat, i va consistir a acompanyar, juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, els serveis de neteja de l’Ajuntament de Barcelona, per netejar la plaça i retirar-ne els
objectes perillosos i inflamables.

Malgrat això, en la compareixença esmentada, el conseller Puig afirma que el Departament d’Interior observa
que no hi ha cap delicte electoral ni risc per a la seguretat
ciutadana ni per a l’ordre públic i decideix no intervenir-hi.

D’aquesta manera, es pretenia eliminar els riscos per a
la seguretat de les persones i els béns que es podrien derivar dels possibles aldarulls d’una eventual celebració
de la victòria del FC Barcelona l’endemà, 28 de maig, en
aquesta mateixa zona.

D’altra banda, la tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, en data 21 de juny 2011, comunica
el següent: «la Junta Electoral Central no va comunicar
l’acord de 19 de maig ni va realitzar cap requeriment a
l’Ajuntament de Barcelona» (sic).

Finalment, pel que fa a la data de l’actuació, els comandaments operatius van determinar que era preferible actuar el divendres que el dissabte. Pel que fa a l’hora, es va
determinar a les 7 del matí per tal de facilitar amb la llum
del dia la coordinació dels efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja».

Fonts de l’Executiu central informen la premsa que la
interpretació que fa el Govern de la jurisprudència constitucional és que, d’una banda, durant la jornada de reflexió prèvia a les eleccions no està prohibit celebrar
manifestacions com les que tenien lloc i, d’altra banda,
que de la interpretació de la legislació espanyola i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans se’n
desprèn que no es pot dissoldre una manifestació pacífica, encara que no hi hagi hagut cap comunicació prèvia.

L’Ajuntament de Barcelona afirma sobre aquest dispositiu:

Pel que fa al Govern de la Generalitat, en la resposta donada al Síndic, afirma que:

«La situació a plaça Catalunya d’amuntegament de brutícia, objectes i restes diverses, objectes perillosos, inflamables i, fins i tot, runes i la situació d’insalubritat en
què influïen (sic) els orins en qualsevol zona de la plaça,
fàcilment detectable per la pudor en diferents zones de la
plaça, feia necessari dur a terme una actuació intensiva
de neteja i retirada d’objectes. No es tractava d’un desallotjament sinó d’un operatiu de neteja i retirada d’objectes del qual es va informar als concentrats.

«L’Acord de la Junta Electoral Central es va notificar a
l’única persona física que havia comunicat la celebració
d’una manifestació a la plaça Catalunya. Igualment, es
van donar instruccions a la PG-ME per tal de garantir el
lliure i normal desenvolupament de les eleccions locals,
evitant que es llencessin missatges electorals, tot evitant
les concentracions en aquells indrets en què existís un
col·legi electoral a menys de 100 metres» (sic).

La data del 27 de maig es va escollir conjuntament entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’interior de
la Generalitat de Catalunya atenent la possible proximitat de la celebració d’un títol esportiu del FB Barcelona.
L’hora d’inici de la intervenció va ser proposada pel cos
de Mossos d’Esquadra d’acord amb les informacions de
què disposaven. En principi era l’hora en què diàriament
hi havia menys persones concentrades a la plaça».

2.c L’operatiu per a la retirada de material, objectes i estris perillosos del 27 de maig

2.d Coordinació entre cossos policials per a l’operatiu
del 27 de maig

En la informació tramesa al Síndic la Conselleria d’Interior afirma que:

En l’escrit que es tramet de l’Ajuntament de Barcelona
en data 21 de juny de 2011, es manifesta que el dia 26
maig 2011 es va dur a terme una reunió de coordinació
entre ambdós cossos policials amb l’assistència dels comandaments següents: per part de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, l’intendent major segon cap, l’intendent major
cap de la Divisió Territorial - Zona 2 i cap del dispositiu
de la Guàrdia Urbana i l’intendent major cap de la Divisió de Coordinació; per part dels Mossos d’Esquadra,
comissari cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, el comissari sotscap de la Comissaria General
Territorial, el comissari cap de la Divisió d’Informació,
l’intendent coordinador de la Seguretat Ciutadana de la
Regió, l’inspector cap de la Brigada Mòbil, i un sotsinspector de l’Àrea Regional de Recursos Operatius.

«El gran nombre de persones, així com l’activitat que
es generava en aquest emplaçament, van comportar una
acumulació de brutícia, objectes i restes diverses, algunes de caràcter molt perillós, com per exemple les set
bombones de butà que hi havia a la zona que els acampats havien habilitat com a cuina.
Així mateix, les condicions de salubritat pròpies d’una
zona on es concentrava una gran quantitat de persones i
que a la nit podien arribar a ser unes 300-400 persones,
requeria una acció dels serveis de neteja.
A banda, amb la perspectiva d’una possible victòria del
Futbol Club Barcelona a la final de la Champions League
del 28 de maig, i de l’activitat que aquest tipus d’esdeveniments genera, en el marc dels quals habitualment es
produeixen aldarulls i intervencions policials, es van estudiar les possibles repercussions que aquesta celebració
4.80.

El conseller d’Interior manifesta que es va decidir que
la intervenció comencés a les 07.00 hores del dia 27 de
maig, amb una previsió de durada de fins quarts de deu
del matí.
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La tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
exposa que a les 06.00 hores del dia 27 de maig 2011, es
va fer un breafing (donar les instruccions dirigides als
agents actuants), amb els comandaments de les diferents
unitats. El dispositiu va començar a les 06.42 hores i va
finalitzar a les 14.15 hores.
Segons la Direcció General de la Policia, el nombre total d’efectius que van participar en el dispositiu va ser
de 240 agents de l’Àrea de Brigada Mòbil, l’Àrea Regional de Recursos Operatius, Mitjans Aeris, Informació
i Policia Científica. Segons la tercera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, entre comandaments i agents
de la Guàrdia Urbana van participar-hi 173 persones, és
a dir, 413 agents dels dos cossos.
2.e Els fets del 27 de maig
Segons la informació de la Conselleria d’Interior:
«A) Les ordres dels agents eren recolzar els serveis de
neteja de l’Ajuntament de Barcelona i, un cop que la plaça es trobés neta d’obstacles, objectes perillosos i material inflamable, finalitzar el dispositiu.
B) Els agents de la Policia de la Generalitat (PG-ME) disposaven de l’equip de dotació reglamentari per a actuacions policials. Es va utilitzar el material de dotació necessari per donar suport al servei de neteja per treure de la
plaça obstacles, objectes perillosos i material inflamable.
Les armes, eines i instruments utilitzats per la PG - ME
són els que preveu la normativa vigent».
Segons l’Ajuntament de Barcelona:
«Amb referència al dispositiu del 27 de maig, el servei
de neteja i recollida de residus va respondre als requeriments del cos de Mossos d’Esquadra.
b) Per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona, els agents
actuants tenien instruccions de protegir i facilitar l’operatiu de neteja, mantenint o apartant els cordons, per
exemple.
c) Els agents actuants de la Guàrdia Urbana de Barcelona disposaven de l’equip de dotació reglamentari (arma
de foc, defensa, esprai, armilles antitrauma, casc i escut
de protecció). De tot aquest material, només es van utilitzar els elements de protecció: armilles antitrauma, els
escuts i els cascs».
El conseller d’Interior exposa que a les 07.10 hores del
dia 27 de maig s’adverteix els concentrats a la plaça Catalunya (450 persones, aproximadament) de l’operació,
150 dels quals surten voluntàriament del campament
amb les seves pertinences.
Seguint amb el seu relat, a les 07.30 hores fan entrada els
camions de la neteja i a les 08.00 hores hi ha els primers
incidents i les primeres agressions, quan alguns dels manifestants fan oposició activa per impedir l’entrada dels
camions i d’altres els punxen i els trenquen les rodes.
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El Síndic de Greuges rep la primera sol·licitud d’intervenció davant l’actuació policial per part de membres de
la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona a les 9.10 i pocs minuts després comença a rebre les
primeres queixes per les càrregues, algunes per contusions, i en les quals també es denuncien els desperfectes
soferts a causa de l’acció policial en càmeres de filmació.
El resultat de la intervenció, d’acord amb el que va manifestar el conseller d’Interior en la compareixença parlamentària i d’acord amb l’informe del director general de
la Policia i l’Ajuntament de Barcelona, és el següent: (a)
84 persones van haver de ser ateses pels serveis d’emergència, de les quals 10 van requerir atenció hospitalària,
i només una persona va presentar una lesió de més gravetat (colze trencat en caure de dalt d’un habitacle de lavabo públic); (b) 37 agents dels Mossos d’Esquadra ferits,
dos dels quals van requerir hospitalització; (c) 4 agents
de la Guàrdia Urbana van necessitar assistència mèdica
posterior a la intervenció.

3. Els fets del 15 de juny
Els fets s’inicien el dia anterior, amb l’intent dels manifestants, convocats a través de les xarxes socials, de
situar-se als voltants del Parlament. La convocatòria responia al lema «Aturem el Parlament», i pretenia evitar la
celebració del debat plenari del Projecte de llei de pressupostos, previst per al dia 15 de juny, acampant dins
el parc de la Ciutadella. Aquesta actuació es va veure
impedida pel tancament policial del recinte del parc de
la Ciutadella.
Segons el que el conseller Puig va afirmar en compareixença parlamentària el passat 23 de juny, més de mil
persones van pernoctar el dia 14 a la nit als voltants del
parc. Al llarg de tota la matinada, es van produir alguns
intents d’assalt, de trencament de la línia policial, tant
durant la nit del 14 com al llarg de tot el dia 15.
L’agressió verbal i física a alguns parlamentaris per part
d’una minoria dels concentrats davant els accessos al
parc de la Ciutadella el matí del dia 15 de juny ha estat
profusament recollida pels mitjans de comunicació i és
objecte d’una investigació per part de la Fiscalia Superior de Catalunya, per si aquests fets poden ser constitutius
d’il·lícit penal.
La secretària general del Parlament de Catalunya va informar a requeriment del Síndic que tot l’operatiu per garantir la seguretat i l’ordre públic imprescindible per al
funcionament correcte de la institució parlamentària va
ser decidit i valorat pels responsables de la Conselleria
d’Interior, com es fa en totes les manifestacions que es
produeixen a les portes del Parlament.

A les 09.00 hores, hi ha avisos per megafonia, amb la
finalitat de desmobilitzar les persones que impedien l’entrada i sortida dels camions de la neteja.

En la seva compareixença, el conseller Puig va afirmar
que es va plantejar l’entrada de diputats amb altres mitjans de transport, però que es va descartar, tant per la
fragilitat dels mateixos vehicles com per la dificultat de
la porta 1, la central, col·lapsada, i que només amb molta
força, molt d’esforç molta pressió, molta càrrega i molt
de temps s’hauria pogut desbloquejar.

A les 10.30 hores hi ha la primera càrrega policial en la
part nord de la plaça Catalunya contra els que boicotegen
l’operació i el cordó policial establert.

Segons el conseller Puig, el dia 14 de juny a la tarda es
van donar indicacions als serveis del Parlament, transmeses a tots els diputats i a les més de 400 persones res-

4.80.
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tants (funcionaris, personal dels grups, assessors i periodistes), amb els consells per arribar al Parlament el dia
15 al matí. La porta 7 va ser la identificada com la via
d’accés. Les indicacions assenyalaven el carrer Wellington com el més idoni per arribar a peu fins a la porta 7 i
se suggeria arribar abans de l’hora de la sessió plenària
(10 del matí).
El missatge enviat a diputats i al personal que havia de
tenir accés al Parlament el dia 15 (al voltant de 400 persones) acaba sent conegut pels manifestants, i fins i tot
alguns mitjans de comunicació donen informació sobre
aquest fet. Això provoca una concentració davant de la
porta 7 sense que els manifestants abandonin la pressió
davant de les altres portes d’accés al parc.
Els Mossos d’Esquadra van evitar la utilització de la força i van haver de defensar moltes persones per accedir al
Parlament sense respondre a les agressions i a la violència. En alguns casos se’n van sortir i en d’altres, no.
Un altre focus de tensió va tenir lloc a l’avinguda Meridia
na a l’alçada del carrer Buenaventura Muñoz. Un cordó
policial que enllaçava la porta número 7 amb l’inici de
l’avinguda Meridiana en reiterades ocasions no va ser útil
per a les funcions encomanades de garantir l’entrada de
vehicles autoritzats i evitar el bloqueig dels manifestants.
L’ús d’helicòpters i de furgons policials per permetre
l’accés al Parlament de les dues màximes autoritats del
país, diversos membres del Govern, presidents de grups
parlamentaris i diversos càrrecs electes va ser l’opció escollida pels responsables del Departament d’Interior davant la concentració dels qui volien evitar la celebració
del ple.

II. Anàlisi dels fets i els fonaments de dret
1. Exercici del dret de reunió i manifestació
L’article 21 de la Constitució espanyola (CE) reconeix el
dret de reunió pacífica i sense armes, i determina que
l’exercici d’aquest dret no necessita autorització prèvia,
si bé les reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions s’han de comunicar prèviament a l’autoritat, que
només pot prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats
d’alteració de l’ordre públic, amb perill per a persones o
béns. Aquest dret fonamental s’estableix a la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió.
El Tribunal Constitucional, entre d’altres, en la Sentència 66/1995, de 8 de maig, afirma que el dret de reunió
és una manifestació col·lectiva de la llibertat d’expressió
exercida mitjançant una associació transitòria de persones que opera al servei d’un intercanvi o d’una exposició
d’idees, la defensa d’interessos o la publicitat de problemes o reivindicacions. Per a molts grups socials aquest
dret és, a la pràctica, un dels pocs mitjans dels quals disposen per poder expressar públicament les seves idees i
reivindicacions.
L’exercici del dret de reunió en llocs de trànsit públic
està sotmès al compliment d’un requisit previ: el deure
de comunicar-ho amb antelació a l’autoritat competent.
Això no és una sol·licitud d’autorització, però sí que és
una comunicació perquè l’autoritat administrativa pugui
4.80.
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adoptar els mitjans pertinents per fer possible tant l’exercici en llibertat del dret dels manifestants com la protecció de drets i béns de titularitat de tercers.
El contingut i els terminis d’aquesta comunicació es defineixen als articles 8 i 9 de la Llei 9/1983, de 15 de juliol. L’article 9.2 determina que l’autoritat governativa ha
de notificar a l’ajuntament afectat les dades contingudes
en l’escrit de comunicació perquè aquest informi en un
termini de 24 hores sobre les circumstàncies del recorregut proposat, que s’entendrà favorable si no es rep en
el termini esmentat. Aquest article també determina que
l’informe s’ha de referir a causes objectives com ara l’estat dels llocs on es vol fer la manifestació, la concurrència amb altres actes, les condicions de seguretat del lloc
d’acord amb la normativa vigent i d’altres d’anàlogues
d’índole tècnica.
En la Sentència 195/2003, de 27 d’octubre, el Tribunal
Constitucional expressa que en una societat democràtica l’espai urbà no és només un àmbit de circulació, sinó
també un espai de participació. Atesa l’íntima connexió
històrica i doctrinal entre la llibertat d’expressió i el dret
de reunió, el Tribunal entén que a l’empara de l’article 21
de la CE, els titulars d’aquest dret poden decidir lliurement sobre els instruments o els vehicles mitjançant els
quals fer arribar el seu missatge als destinataris, accessoris a la concentració i directament relacionats amb les
finalitats de l’acte, fins i tot quan les instal·lacions suposin una ocupació temporal de l’espai de trànsit públic.
Per la seva part, en la Sentència 2143/2010, d’1 d’octubre,
el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, davant
la instal·lació d’un campament en un espai de domini públic durant dotze dies, amb col·locació de tendes per a
la pernoctació de persones, admet que, a l’empara de la
doctrina constitucional, aquesta concentració de protesta
continuada es pot subsumir en el dret de reunió i manifestació.
En conseqüència, de la doctrina jurisprudencial exposada se’n desprèn que el dret de reunió i manifestació
comprèn l’ús d’instal·lacions a l’espai públic o concentracions de protesta continuades en el temps. Ara bé, en el
supòsit de fet que es planteja en ambdues causes judicials, les entitats convocants de les concentracions havien
comunicat a l’autoritat competent les característiques de
l’acampada, durada, etc., d’acord amb el que estableix
l’article 9 de la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol.
La Direcció General de Policia del Departament d’Interior diu que va rebre la comunicació quan ja feia tres
dies de la concentració acampada i després de l’acord de
la Junta Electoral. L’Ajuntament de Barcelona comunica
que mai no va tenir cap comunicació prèvia de l’acampada.
D’aquesta informació es pot deduir que, si bé la comunicació es va fer amb posterioritat, aquesta es va produir,
tot i que no consta que es notifiqués a l’Ajuntament de
Barcelona. D’acord amb la Llei orgànica reguladora del
dret de reunió i manifestació, aquesta manifestació hauria d’haver estat comunicada a l’Ajuntament. Tot i així,
les administracions competents eren plenament coneixedores de l’existència de la concentració, entre altres motius, perquè el dia 18 a la matinada es va fer un operatiu
de neteja a la plaça Catalunya i no es va fer cap proposta

Informació

58

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

de canvi de les condicions en què s’estava desenvolupant
o de dissolució, per la qual cosa es pot concloure que els
acampats van fer un exercici legítim del dret.
En aquest sentit, una interpretació exclusivament formalista del fet de no haver comunicat prèviament la celebració de la manifestació-acampada, esdevindria restrictiva
i podria comportar que el dret quedés absolutament desvirtuat, la qual cosa seria contrari al principi d’afavoriment del dret de reunió (favor libertatis).
De fet, el Síndic exercint la seva competència, considera
que, davant de concentracions espontànies com les que
s’han succeït, cal una actitud més proactiva de les administracions afectades per possibilitar tant l’exercici en
llibertat del dret dels manifestants, com la protecció de
drets i béns de titularitat de tercers.

Atès que en un futur són previsibles concentracions en
diferents punts de la ciutat, res no obsta perquè l’Ajuntament adopti un paper més actiu per prevenir incidents o
degradacions no volgudes de l’espai públic i per procurar
la ubicació d’aquestes instal·lacions en condicions i en
emplaçaments com més adequats millor per exercir el
dret de reunió i també per preservar l’exercici dels drets
que implica l’ús comú general dels carrers i les places
per part de la resta de persones.
Els lligams entre el desenvolupament d’aquestes acampades amb l’exercici del dret de reunió determinen que
l’Ajuntament ha d’actuar tenint en compte un curós equilibri i amb criteris de proporcionalitat perquè els seus
requeriments no es considerin limitacions abusives
d’aquest dret.

3. L’actuació de les forces i els cossos de
seguretat el dia 27 de maig i el 15 de juny

2. Els límits del dret de manifestació i
l’actuació de les administracions públiques
Seguint l’argumentació adduïda pel Tribunal Constitucional en la Sentència 195/2003, també cal tenir en compte
el que el mateix tribunal va declarar sobre l’abast i els
límits dels drets fonamentals.
En aquest sentit, val a dir que l’exercici d’aquests drets
pot cedir davant els límits que la mateixa Constitució
imposa expressament i també davant els que, de manera mediata o indirecta se’n puguin derivar, atesa la necessitat de preservar altres drets o béns constitucionals.
Aquestes limitacions, però, no poden ser absolutes ni
obstruir el dret fonamental més enllà del que és raonable. Per tant, els límits dels drets fonamentals s’han d’interpretar amb criteris restrictius i en el sentit més favorable a la seva eficàcia i essència.
Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, en resposta a
quin havia estat el seu determini sobre l’aplicació de la
normativa municipal reguladora de l’ocupació i l’ús de
l’espai públic davant aquests fets, exposa que «[...] L’important nombre de persones i la naturalesa de la concentració indiquen que es tracta d’una qüestió d’ordre públic
i relacionada també amb el dret de reunió i altres drets
fonamentals, els quals es troben fora de l’abast de les
competències municipals [...]».
Sens perjudici del vessant d’ordre públic i les característiques peculiars de les concentracions, el Síndic no comparteix el posicionament manifestat per l’Ajuntament
que aquests fets als carrers i les places de Barcelona no
són competència seva. Les acampades s’han desenvolupat en espais de titularitat pública i de competència municipal. En conseqüència, l’Ajuntament ha de vetllar per
garantir que concorren les condicions objectives per fer
harmònic l’ús comú general d’aquests espais per part de
totes les persones, amb l’ús comú especial que impliquen
aquestes instal·lacions. I no podem oblidar que si el Departament d’Interior hagués notificat a l’Ajuntament la
comunicació de la concentració, tot i que aquesta es va
fer a posteriori, tenint en compte el que estableix l’article
9.2 de la Llei 9/1983 i, més concretament, l’article 130.1
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, l’Ajuntament hauria d’haver emès un
informe preceptiu.
4.80.
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Pel que fa a l’actuació concreta de les forces i els cossos
de seguretat del dia 27 de maig, el Síndic ha analitzat la
coordinació i la planificació de l’operatiu policial, l’actuació de la policia des de la perspectiva de la proporcionalitat, l’aplicació d’eines de mediació i la identificació dels
membres de la policia.
3.1. Dèficits en la planificació dels operatius policials i en
la coordinació entre cossos
De la informació facilitada per l’Ajuntament de Barcelona se’n desprèn que tan bon punt es va iniciar la concentració a la plaça de Catalunya, el dispositiu municipal de
neteja dissenyat per al dia 18 maig va poder acomplir les
tasques encomanades amb col·laboració amb les persones concentrades.
No hi ha una explicació sobre el motiu pel qual aquest
dispositiu no té continuïtat els dies posteriors al 18 de
maig. El Síndic considera que fets com aquests permeten
apreciar més l’absència de figures policials formades en
el camp de la mediació com a mecanisme en la prevenció del conflicte. Precisament en situacions on no hi ha
interlocutors de referència per part dels manifestantsacampats és on esdevé més necessària l’experiència de
professionals de la mediació.
Quan s’expliquen els motius de l’operatiu de neteja i retirada d’objectes del dia 27 de maig, l’Ajuntament manifesta que va respondre als requeriments del cos de Mossos d’Esquadra i descriu les circumstàncies concurrents,
fent referència a la brutícia, i insisteix que no es tractava
d’un desallotjament, sinó d’un operatiu de neteja i retirada d’objectes del qual es va informar els concentrats, tal
com hem reproduït en l’apartat dels fets.
Hi ha dades de l’operació policial conjunta que permeten
afirmar l’existència de disfuncions notables. En la compareixença davant del Parlament el passat 8 de juny, el
conseller d’Interior va fer constar que si es torna a fer
una operació conjunta entre el cos de Mossos d’Esquadra i altres cossos policials hi hauria d’haver un únic responsable de l’operatiu per evitar possibles disfuncions.
El conseller va explicar que «en el cas de l’operació del
27 de maig a la plaça Catalunya no hi va haver un únic
responsable» i que, com a conseqüència d’això, l’opera-
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tiu «va poder tenir petites friccions entre els dos cossos
policials».
Aquest, però, no va ser l’únic dèficit observable. El conseller d’Interior va informar en la seva compareixença
que el dimensionament inicial es va haver de modificar
sobre la marxa, i de cinc camions de neteja inicialment
previstos es va passar a trenta-cinc. I conclou que «la reacció a les primeres hores i els primers minuts de l’operació va ser més lenta del necessari».
El Síndic considera que la forma de comunicar als acampats l’operació, la descoordinació entre els cossos policials intervinents i la manca d’una bona programació
prèvia de l’actuació va poder ser una de les causes que va
originar posteriorment un ús desproporcionat de la força.
El Síndic no qüestiona la necessària acció de neteja i
l’eliminació de materials perillosos davant per evitar
mals majors en la celebració multitudinària per la victòria de la Champions pel FC Barcelona. Després d’analitzar tots els documents disponibles, el Síndic considera
raonable pensar que amb altres dispositius, per exemple,
havent advertit amb una anticipació raonable els concentrats de l’objectiu de neteja o amb menys presència
policial, s’haguessin pogut assolir els mateixos objectius de neteja perseguits. Els precedents del 18 de maig
i, paradoxalment del mateix dia 27 de maig, corroboren
aquesta idea.
3.2. Manca de proporcionalitat
L’exercici del dret de reunió pacífica en un espai de trànsit públic té límits. D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, l’article 16 de la Llei orgànica sobre protecció de la
seguretat ciutadana, l’executiu pot recórrer a les forces
i els cossos de Seguretat de l’Estat «per dissoldre en la
forma que menys perjudiqui la reunió en llocs de trànsit públic i les manifestacions en els supòsits previstos
en l’article 5 de la Llei orgànica reguladora del dret de
reunió».
Així, i d’acord amb l’article esmentat, les reunions i manifestacions només poden ser dissoltes en uns supòsits
determinats, entre els quals hi ha el de les alteracions de
l’ordre públic amb perill per a les persones o els béns.
La informació analitzada no permet concloure, ans el
contrari, que es produís cap dels supòsits estipulats i, per
tant, no s’hauria d’haver produït una intervenció de l’autoritat policial.
De la Sentència 66/1995 se’n desprèn quina ha de ser la
noció d’ordre públic en aquest context, que s’ha de circumscriure o delimitar en funció d’una situació de fet,
concreta, referida al manteniment de l’ordre en sentit
material, no a l’ordre com a sinònim de respecte als principis i els valors que es troben en la base de la convivència social. L’aplicació d’aquest límit exigeix la concurrència de raons fonamentades de desordre material en el
lloc de trànsit públic afectat, i s’inclouen els perills per a
persones o béns derivats de les accions violentes que poden emanar de la celebració pacífica de la concentració.
Els dubtes sobre si l’exercici del dret produeix efectes
negatius contra l’ordre públic amb perill per a les persones o per als béns o contra altres drets i valors dignes de
protecció constitucional s’han de resoldre amb l’aplica4.80.
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ció del criteri d’afavorir el dret de reunió, sense que sigui
suficient per justificar-ne la modulació o la prohibició la
mera sospita o la simple possibilitat que es produeixin
aquests resultats.
L’aplicació del principi de proporcionalitat imposa que
qualsevol classe d’actuació policial restrictiva de drets
s’adeqüi a la finalitat prevista per l’ordenament jurídic,
constitueixi una mesura estrictament necessària amb relació a la pertorbació social provocada per la infracció
comesa (d’acord amb el principi d’intervenció mínima),
i observi una justa relació entre el càstig i la gravetat del
fet comès. El principi de proporcionalitat engloba dos
conceptes que també cal tenir en compte: (1) idoneïtat,
quan la mesura adoptada sigui eficaç per a una situació
concreta; (2) intervenció mínima, que exigeix la ponderació, cas per cas, entre la finalitat pretesa i la possible
afectació per la utilització d’una mesura adoptada.
Segons l’article 19.1 de la Llei de seguretat ciutadana,
els agents policials poden limitar o restringir, pel temps
imprescindible, la circulació o la permanència en vies
o llocs públics en supòsits d’alteració de l’ordre, la seguretat ciutadana o la pacífica convivència, quan sigui
necessari per restablir-la. Així mateix, poden ocupar
preventivament els materials o els instruments susceptibles de ser utilitzats per accions il·legals, i donar-los la
destinació que legalment sigui procedent.
Les imatges sobre els fets de data 27 de maig evidencien que hi va haver agents que actuaven d’una manera
desproporcionada, utilitzant la força física de manera
desmesurada, totalment allunyada dels elements que
defineixen el principi de proporcionalitat. La major part
d’aquestes imatges es correspon a fets succeïts en la part
superior de plaça Catalunya (entre rambla de Catalunya i
passeig de Gràcia).
No es pot admetre que en un dispositiu dissenyat per a
les finalitats ja exposades hi hagi agents que responguin
amb la contundència que en alguns casos es va fer servir
contra manifestants amb actitud pacífica. En concret, ens
referim a l’anàlisi que s’ha efectuat de les persones que
estaven assegudes i que bloquejaven l’entrada i la sortida
dels camions de la neteja. Entre altres imatges colpidores
per la manca de proporcionalitat, remarquem les d’una
noia asseguda al terra amb una actitud no violenta que és
colpejada i estirada pels cabells per un agent; la d’un noi
que es trobava sol i és estirat pels cabells i colpejat quan
no oferia resistència; i la d’un agent que pressiona el nas
quan el noi està completament reduït al terra.
Pel que fa als decomisos, el Síndic considera que es van
dur a terme de manera indiscriminada. Caldria haver
discriminat dels efectes decomissats els perillosos dels
no perillosos i haver decidit com es conservarien. Es
considera que llibres, ordinadors i pertinences personals
no es poden barrejar amb la resta de material considerat
perillós, i se n’ha de prioritzar la conservació en un lloc
tancat, cobert i degudament protegit.
3.3. Manca d’identificació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, reconeix el dret de tots els ciutadans
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a identificar les autoritats i el personal al servei de les
administracions públiques que tramiten els seus expedients.
L’obligació genèrica d’identificació dels funcionaris policials l’establia la Llei 2/1986, de forces i cossos de seguretat de l’Estat.
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, també determina que els
agents sempre han d’acreditar la seva identitat professional.
El Decret 217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del número d’identitat professional en determinades
peces dels uniformes de la policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, va ser publicat al Diari Oficial de la
Generalitat l’11 de novembre de 2008 i estableix que «les
peces visibles dels uniformes de la policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra, que portin posades a la part
superior del cos els funcionaris i les funcionàries, han de
tenir incorporada, a la part davantera superior dreta, una
veta adherent de color blau marí de 2 cm d’ample i 5 cm
de llarg, en la qual ha de constar el número d’identitat
professional».
Al Regne Unit els agents s’identifiquen amb un codi a la
musclera. L’ús de la identificació és obligatori i se sancionen els agents que es treuen la identificació quan es troben de servei. En canvi, a Alemanya, on també és obligatòria la identificació dels agents policials, els agents,
quan utilitzen l’armilla, porten el número d’identificació
a la part superior esquerra. A França, Itàlia, Holanda i
Portugal no porten visible cap identificació policial personal perquè no hi ha cap disposició legal que hi obligui.
Finalment, altres cossos policials del món van identificats tant al casc com a la musclera. En són un exemple
les policies de Nova York i del Quebec.
En el cas que ens ocupa, els agents no van complir les
exigències del Decret 217/2008, de 4 de novembre. Per
tant, es tracta d’un incompliment d’una normativa dirigida a garantir una actuació transparent i susceptible de
control. El fet que la identificació permanent dels Mossos d’Esquadra estigui en estudi per trobar la millor solució tècnica no pot ser l’excusa per ajornar sine die el
compliment del Decret 217/2008.
De la mateixa manera, la Guàrdia Urbana de Barcelona
hauria de procedir de manera immediata a garantir el
compliment de la Llei 2/1986, de forces i cossos de seguretat de l’Estat, pel que fa a la identificació dels agents.
3.4. L’intent d’impedir l’entrada dels diputats al Parlament de Catalunya
L’article 494 del Codi penal també tipifica com a delicte
(castigat amb pena de sis mesos de presó a un any, o a
multa de dotze a vint-i-quatre mesos) promoure, dirigir
o presidir manifestacions o una altra classe de reunions
davant la seu d’una assemblea legislativa de comunitat
autònoma, quan estiguin reunits, que n’alterin el funcionament normal.
Per la seva banda, l’article 498 del Codi penal que determina que «Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una
4.80.
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Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir
a sus reuniones, o, por los mismos medios, coarten la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de voto,
serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco
años.»
El Síndic és de l’opinió que les vexacions i l’agressió directa a una dotzena de diputats i diputades, agreujades en
alguns casos per retencions físiques sofertes per alguns
parlamentaris, i el bloqueig a les màximes autoritats del
país en la seva voluntat d’accedir en vehicle al Parlament
no poden ser menystingudes a l’hora de fer la valoració
del dispositiu. Són tots fets inadmissibles. Certament,
són uns fets que actualment són objecte d’investigació
per part de la Fiscalia i estan pendents de valoració pel
que fa a la imputació dels autors de les agressions i respecte de la concurrència dels elements d’aquests tipus
penals.
En cap cas accions com les succeïdes el 15 de juny davant el parc de la Ciutadella tenen cabuda en l’exercici legítim del dret de reunió i manifestació ni es poden
justificar. No estem davant de la col·lisió de drets fonamentals i com fer-ne compatible l’exercici, sinó que l’alteració del funcionament de les assemblees legislatives
amb reunions en les quals concorrin aquests elements ha
estat valorada pel legislador com un il·lícit penal, amb
la màxima reacció de l’ordenament jurídic per preservar
l’exercici legítim del dret dels diputats a assistir a totes
les sessions del Parlament.
Les manifestacions del conseller d’Interior en la compareixença parlamentària del dia 23 de juny 2011 que la
finalitat de la intervenció va ser, entre d’altres, no generar una espiral de violència entre els agents policials i
els manifestants són importants pel que tenen de positiu
en la concepció de la gestió del conflicte, però no poden
amagar un dubte més que raonable sobre les decisions
preses tant en el disseny com en l’execució de l’operatiu.
L’objectiu no podia ser només garantir el desenvolupament del Ple amb tota normalitat, que pogués començar
a l’hora prevista, que es desenvolupés l’ordre del dia i
que es pogués garantir, al llarg dels tres dies, la sortida
dels diputats al final de les tres sessions. Calia assolir
aquest objectiu amb la protecció adequada i íntegra dels
membres del Parlament i del Govern, començant per les
presidències respectives, i la de tots els treballadors del
Parlament. No pot es pot acceptar, com va afirmar el
responsable del Departament d’Interior, que les agressions succeïdes s’hagin de considerar només com «alguna
petita incidència» que en cap cas va evitar que s’assolís
l’objectiu.
En aquest sentit, l’operatiu policial hauria d’haver tingut
en compte, com a mínim, el trajecte i l’arribada dels diputats i de la resta de personal a la porta d’accés recomanada. Fins i tot, es podrien haver determinat un o més
punts de trobada o de concentració prèvia per a diputats
i treballadors, amb la finalitat que accedissin sense dificultats a l’esmentada porta d’entrada, deixant, això sí
la llibertat als diputats i les diputades d’accedir-hi col·
lectivament o pel seu compte i risc.
De la mateixa manera tampoc no hi ha constància que
l’operatiu policial apliqués cap correcció ni modificació
quan va tenir coneixement de les primeres agressions a
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diputats i diputades, amb l’objectiu d’evitar-ne de noves.
Els agents de paisà, molts d’ells del servei d’escorta, van
pentinar els carrers ubicats entre avinguda Meridiana i
Nàpols i entre Pujades i Buenaventura Muñoz per localitzar i auxiliar diputats, la qual cosa va evitar amb seguretat noves agressions, però l’operatiu es va demostrar
en ell mateix ineficaç i en alguna ocasió va posar en risc
innecessàriament els mateixos agents quan es van veure
encerclats i perseguits per un grup de manifestants, com
va succeir a l’avinguda Meridiana confluència amb Buenaventura Muñoz.
En l’objectiu d’evitar l’ús de la força es van produir situacions de justificació difícil com ara la decisió de permetre la sortida des de l’avinguda Meridiana-Almogàvers
de la caravana de cotxes oficials amb les dues màximes
autoritats del país formant-ne part, sense cap suport policial per garantir l’objectiu d’arribar al cordó policial
que es trobava només a 200 metres. Aquesta decisió és
encara més arriscada quan pel mateix punt i pocs minuts
abans poc més d’una desena de manifestants havien impedit el pas a dos altres cotxes oficials (conseller de Salut i delegat del Govern a Barcelona) i agredit físicament
(puntades de peu i cops diversos) aquest darrer.
El cúmul de les incidències produïdes a les portes del
parc de la Ciutadella, amb els riscos evidents per a una
part dels representants polítics, porta el Síndic a proposar
als responsables del Departament d’Interior la necessitat
de reflexionar sobre quins van ser i quins haurien hagut
de ser els objectius policials que calia assolir; d’analitzar
el disseny operatiu d’aquella jornada, especialment pel
que fa a la reacció dels responsables últims de la Policia
de Catalunya davant les primeres notícies d’agressions a
diputats (agressions que es van allargar més d’una hora),
i d’investigar si la informació sobre els incidents en els
intents fallits d’accés dels cotxes del conseller de Salut
i del delegat del Govern a Barcelona va ser transmesa i
processada adequadament abans d’autoritzar el pas de la
caravana del president de la Generalitat, entre d’altres.

III. Suggeriments del Síndic de Greuges
Els fets que han motivat l’obertura d’aquestes dues actuacions d’ofici s’emmarquen en un fenomen de protesta i
reivindicació col·lectiva de canvis polítics, socials i econòmics protagonitzat per diversos sectors de la societat i
que es canalitza, entre d’altres, per mitja de l’exercici de
drets polítics com ara el dret de reunió i manifestació reconegut en l’article 21 de la Constitució. D’acord amb la
jurisprudència constitucional i amb la interpretació del
dret segons el principi favor libertatis, cal entendre que
en aquests supòsits hi ha un exercici legítim del dret que
ha de ser respectat per les administracions públiques,
sense renunciar a la protecció de drets i béns de titularitat de tercers.
1. Les administracions, davant l’exercici del dret de
manifestació, han d’actuar tenint en compte un curós
equilibri i amb criteris de proporcionalitat perquè els
seus requeriments no es considerin limitacions abusives
d’aquest dret
2. L’Ajuntament ha d’adoptar un paper més actiu per
prevenir incidents o degradacions no volgudes de l’espai
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públic i per procurar la ubicació d’acampades de protesta, en condicions i en emplaçaments idonis per exercir el
dret de reunió, i també per preservar l’exercici dels drets
que implica l’ús comú general dels carrers i les places
per part de la resta de persones. Els espais on s’han desenvolupat les acampades són de titularitat pública i de
competència municipal i és l’Ajuntament qui ha de vetllar per garantir que concorren les condicions objectives
per fer harmònic l’ús comú general d’aquests espais per
part de totes les persones.
Les concentracions espontànies i perllongades en el
temps són expressions del dret de reunió que demanen
una actitud més proactiva de les administracions afectades, que han d’exercir les competències respectives i
adoptar els mitjans pertinents que possibilitin tant l’exercici en llibertat del dret dels manifestants com la protecció de drets i béns de titularitat de tercers.
3. Suggerim que s’analitzin i es millorin els mecanismes de planificació dels dispositius policials i també la
seva capacitat per donar una resposta coherent i efectiva davant de mobilitzacions socials. Aquestes respostes
hauran de ser diferents en funció de si els manifestants
observen els principis de no-violència activa (resistència
passiva, desobediència,...) o bé es produeixen expressions i actuacions de violència física (agressions, retencions,...).
4. La Direcció General de la Policia, amb col·laboració
amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, haurien de revisar la formació específica dels agents seleccionats per formar part de la Brigada Mòbil (BRIMO),
i també dels agents de l’Àrea Regional de Recursos
Operatius (ARRO). La formació adequada dels agents,
tal com exigeixen la normativa i la jurisprudència, és un
mecanisme imprescindible que cal incrementar.
5. El Departament d’Interior haurà de valorar amb tota
la informació de què disposa si hi ha hagut actuacions
incorrectes i un ús desproporcionat de la força física per
part de membres del cos de Mossos d’Esquadra. Si és el
cas i s’escau, suggerim obrir un expedient disciplinari
per evitar la impunitat d’aquestes pràctiques. La policia
de la Generalitat– Mossos d’esquadra sempre ha d’ajustar la seva actuació a un ús proporcional de la força física
i també la dels mitjans utilitzats per a la protecció, la
contenció i la defensa durant la seva intervenció.
6. S’ha de fer efectiva la disposició legal que obliga tots
els membres del cos de Mossos d’Esquadra a anar visiblement identificats (Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i el Decret 217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del
número d’identitat professional en determinades peces
dels uniformes de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra). Amb relació a aquesta qüestió, el Síndic és
coneixedor que s’està elaborant un estudi per determinar
els materials amb els quals identificar l’agent sense comprometre’n la seguretat i també per establir les zones on
imprimir el número quan els agents requereixen vestir
les armilles duet i suggereix a la Direcció General de Policia que l’estudi arribi a les conclusions oportunes en un
termini no superior als tres mesos des de la data d’aquesta actuació d’ofici i que aquestes conclusions s’apliquin
sense excepció no més tard de l’1 de gener del 2012.
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7. Suggerim que tant el cos dels Mossos d’Esquadra com
la Guàrdia Urbana de Barcelona disposin d’un grup de
persones formades i capacitades per exercir la mediació
com a prevenció i recurs alternatiu a l’ús de la força. La
pràctica de la mediació policial i de resolució alternativa
de conflictes haurien de formar part de la renovació del
model de seguretat que el conseller Felip Puig va oferir
al Parlament i poden contribuir a l’equilibri necessari de
les administracions en la seva responsabilitat d’acollir
el dret de manifestació i reunió i la protecció de drets i
béns de tercers.
8. Suggerim que en un període no superior als sis mesos s’estableixi un protocol per a la coordinació i per al
comandament adequat en les operacions conjuntes entre
la Guàrdia Urbana de Barcelona i el cos de Mossos d’Esquadra. L’objectiu d’aquest protocol és evitar la descoordinació com a resultat de friccions que posin en perill
el desenvolupament de l’operatiu i que portin a un incompliment dels principis de «congruència, oportunitat
i proporcionalitat» que recullen els articles 5.2 de la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat, i 11.1.3 b de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
9. Compartim amb la Fiscalia i el Departament d’Interior
la necessitat d’actuar penalment contra les persones que
van participar en les agressions contra càrrecs electes.
En conseqüència, suggerim que la policia de Catalunya
disposi dels instruments - materials i humans– adequats
per identificar les persones violentes que participen a
l’empara de mobilitzacions ciutadanes, neutralitzar-les i,
en tot cas, evitar que la seva acció quedi en la impunitat.
A tall de darrera reflexió, el Síndic torna a constatar que
aquestes dues actuacions d’ofici s’han produït enmig
d’expressions de desaprovació d’una part de la societat
pel que fa al funcionament del sistema polític. El Síndic
de Greuges considera rellevant recordar que el legislador
té al seu abast els mecanismes necessaris per promoure
reformes que permetin impulsar i observar un perfeccionament i aprofundiment del sistema democràtic i, en
aquest sentit, l’anima a assumir aquesta responsabilitat
de manera immediata.
Per la seva rellevància, i per la demora que acumula, és
especialment sensible la regulació per part del Parlament
de Catalunya de la llei electoral catalana. El Síndic ja
ha expressat reiteradament en els informes presentats
al Parlament la necessitat que totes les administracions
públiques i les seves respectives majories de govern incorporin processos de participació ciutadana en la seva
acció de governança. Fins i tot, ha recordat la necessitat
d’una observança més estricta de la legalitat pel que fa
a la pràctica dels drets de participació, a favor de grups
socials i polítics.
De la mateixa manera, el Síndic s’ha posicionat demanant la regulació d’una llei que faciliti l’accés a la informació, des del convenciment que el bon funcionament
de la democràcia i del sistema institucional requereix
l’exercici d’aquest dret.
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PROCEDIMENTS DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15.

QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 1320/2011,
plantejada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol,
de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 382-00003/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional
Antoni Bayona i Rocamora, letrado del Parlamento de
Cataluña, en nombre y representación del mismo, según
se acredita mediante la certificación del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el 21 de junio de 2011, que
se acompaña al presente escrito, ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que le ha sido notificada la providencia del Pleno de
ese Tribunal en relación con la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1320-2011, planteada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso
de apelación núm. 331/2008, en relación con el art. 26 a)
de la Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán,
de medidas de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h)
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, por posible
vulneración de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución,
confiriendo un plazo de quince días para personarse en
el procedimiento y formular alegaciones.
2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha hecho referencia, pasa a formular
las siguientes

Alegaciones
I. Consideraciones previas sobre el contenido del Auto
por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad
i los argumentos en que se fundamenta
1. La Sala Contencioso-Administrativa –sección cuarta–
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (en adelante TSJC), plantea la cuestión de constitucionalidad en
relación con el artículo 26.a) de la Ley catalana 8/2006
de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las
administraciones públicas de Catalunya porqué:
«resulta esencial, en lo que aquí respecta que el Tribunal
(se entiende que el Constitucional) haya de decidir sobre
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el carácter básico –o no– del artículo 48.1.h) del EBEP,
lo que, de ser resuelto en sentido positivo, comportaría la
inaplicación al caso de la otra norma con rango de Ley,
en concreto el precepto de la Ley autonómica 8/2006 de
5 de julio (art. 26.a) [...]. Un posible vicio de constitucionalidad sobrevenido desde la entrada en vigor del EBEP
de la normativa catalana, comportaría su inaplicación
al caso y el reconocimiento de la reducción de jornada
solicitada por la recurrente al amparo de la normativa estatal básica citada. Por el contrario, de considerarse que
el artículo referido del EBEP (48.1. h)) no tiene carácter
básico, y por tanto que no sería aplicable al personal al
servicio de la Administración de la Generalitat, por disponer de normativa propia, con rango de ley y anterior,
dicho derecho no podría ser reconocido»
2. Hemos transcrito esta parte inicial introductoria del
Auto (razonamiento jurídico primero) porqué es ilustrativa del incorrecto planteamiento de la cuestión en este
caso, de la contradicción interna en la que incurre el propio Auto al formularla y, en definitiva, del carácter innecesario del procedimiento constitucional que nos ocupa.
Como veremos en las alegaciones siguientes, el carácter
básico del artículo 48.1 h) del estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, del 12 de abril) (EBEP), es
evidente y esta parte no lo discute. Por consiguiente, no
alcanzamos a comprender la duda que al respecto tiene
el TSJC sobre tal carácter y la demanda que se formula
al Tribunal Constitucional de que confirme algo que es
obvio y se desprende con claridad del propio EBEP.
La cuestión real que suscita el Auto y que se evidencia a
lo largo de su argumentación, no es esta, sino la de poner
en tela de juicio el mismo contenido del artículo 48.1.h)
EBEP en cuanto opción legislativa, en la medida que
esta norma, aun siendo básica, tiene un contenido «abierto», al reconocer a las Comunidades Autónomas un espacio propio de desarrollo legislativo en relación con los
permisos de sus funcionarios públicos, entre ellos, el de
reducción de jornada por guarda legal de menor.
Lo que en realidad pretende el TSJC es que el Tribunal
Constitucional declare que es básico el contenido de una
norma que ya tiene la condición formal de básica, porque
entiende que la remisión que contiene al desarrollo legislativo autonómico es materia que también debería ser
básica y no tener efectos meramente supletorios como
los que determina claramente el apartado 1 del artículo
48 EBEP.
3. Esto nos sitúa en un escenario muy distinto al que debería ser normal en un proceso jurisdiccional, ya que el
Auto entra en el terreno del juicio de oportunidad sobre la decisión adoptada por el legislador, terreno que
debe ser preservado en cualquier caso, ya que como ha
reiterado el propio Tribunal Constitucional, no es su función la de examinar la oportunidad del criterio adoptado por el legislador, ni su mayor o menor adecuación al
fin perseguido, ni decir si es el mejor de los posibles que
pueden aplicarse (SSTC 65/1982, de 10 de noviembre y
148/1986, de 25 de noviembre, entre otras).
Esta aproximación intenta justificarse en el Auto con la
utilización de diversos argumentos jurídicos. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver a continuación, estos
argumentos son forzados o claramente infundados y lo
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que ponen de relieve es que el verdadero trasfondo de
la cuestión es la discrepancia sobre la forma en que el
legislador estatal ha decidido ejercer en este caso la competencia básica que le atribuye el artículo 149.1.18 CE.

II. El Estatuto Básico del Empleado Público es
una Ley básica
1. Como acabamos de ver, el elemento clave para resolver la presente cuestión de inconstitucionalidad, es si el
artículo 48.1.h) del EBEP tiene o no la condición de norma básica.
Aunque el TSJC tenga dudas al respecto en los términos
que expone en su Auto, lo cierto es que esta premisa es
clara y evidente. Como dice textualmente el artículo 1
del EBEP:
«El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases de régimen estatutario de los funcionarios públicos
incluidos en su ámbito de aplicación».
Este ámbito de aplicación lo determina el artículo 2 del
mismo EBEP, en el cual se incluye el personal de las
«Administraciones de las Comunidades Autónomas».
Por si quedara alguna duda, la disposición final primera
del EBEP (habilitación competencial), declara también
textualmente que las disposiciones de Este Estatuto «se
dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución» y constituyen las «bases del régimen estatutario de
los funcionarios».
2. Difícilmente puede encontrarse un marco legal tan
claro y tan seguro que exprese la voluntad del legislador
de dotar a una norma del carácter de básica.
Por consiguiente, queda claro que la cuestión que suscita
el Auto del TSJC no ataca el carácter «formal» de norma
básica que el artículo 48.1.h) tiene sin duda alguna, sino
el carácter «abierto» que presenta esta norma, lo que
induce a pensar, como ya se ha adelantado, que el propósito del Auto es que el Tribunal Constitucional censure este carácter abierto y declare que la remisión que el
artículo 48.1 EBEP hace a la legislación autonómica de
desarrollo es excesiva y convierta el contenido que ahora
sólo tiene carácter supletorio en defecto de legislación
autonómica, en básico y, por consiguiente, no disponible
por las CCAA.
En realidad, lo que estaría planteando el TSJC en su
Auto, aún sin decirlo de forma tan clara, es que el EBEP
«se ha quedado corto» en su regulación básica formal,
por lo que se pide al Tribunal Constitucional que subsane esta insuficiencia convirtiendo también en básico
una parte del propio EBEP que el legislador estatal no
ha considerado oportuno regular de forma rígida o uniforme para todas las Administraciones Públicas, preservando un espacio de regulación propio a las CCAA. Por
consiguiente, hay que llamar la atención sobre este punto
porque sin negar la posibilidad de un debate jurídico siempre posible, no hay duda que traslada el peso principal
de la discusión sobre el ámbito de la decisión política
en sí misma, con el riesgo que ello conlleva, como ya se
ha dicho, de traspasar los límites dentro de los que debe
moverse el ejercicio de las funciones jurisdiccionales ordinarias y también de la justicia constitucional.
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III. El Estatuto Básico del Empleado
Público como ejemplo de norma básica que
cumple con los requisitos constitucional y
estatutariamente exigidos para este tipo de
norma
1. No es objeto de discusión en este procedimiento constitucional que el Estado tiene limitada su competencia
legislativa en el ámbito de la función pública autonómica, al menos en el aspecto concreto que aquí se analiza,
al establecimiento de la legislación básica. Así lo reconoce expresamente el Auto del TSJC y también lo reconoce esta parte y lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras los
SSTC 54/1992, de 26 de julio y 99/1987, de 11 de junio).
Esta competencia estatal la reconoce el artículo 149.1.18
CE cuando atribuye al Estado la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y también la reconoce el artículo 136 del
Estatuto de Catalunya cuando en su letra b) reconoce a la
Generalitat la competencia compartida para el desarrollo, entre otros aspectos, de los derechos del personal al
servicio de su Administración.
2. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia
amplia y consolidada sobre el modelo competencial
«compartido» (bases - desarrollo), que arranca de la
STC 32/1981, de 28 de julio, y en la que declara que esta
tipología competencial supone el reconocimiento a favor
de las CCAA de una competencia legislativa de desarrollo de las bases estatales, de modo que la Generalitat
dispone de un espacio de decisión en el ejercicio de su
competencia coherente con la naturaleza legislativa de
ésta, es decir, con la posibilidad de poder establecer una
política propia en la materia dentro de los límites de la
legislación básica.
Este escenario es el que describe el artículo 111 EAC
cuando nos dice que en las materias en que el Estatuto atribuye a la Generalitat una competencia de forma
compartida con el Estado, le corresponde a aquella la
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado
como principios o mínimo común normativo, señalando al respecto que en el ejercicio de sus competencias la
Generalitat «puede establecer políticas propias».
Ciertamente, el artículo 111 EAC ha sido objeto de una
declaración de inconstitucionalidad por la STC 31/2010,
de 28 de junio, pero esta declaración es sólo parcial y
no afecta a los aspectos concretos del precepto que se
acaban de comentar.
Por tanto, el régimen «ideal» en que debe concretarse
la articulación de las competencias compartidas, es el
que sitúa al legislador estatal en el plano regulador de lo
esencial y principal de la materia en cuestión, lo que permite a las CCAA disponer de un espacio legislativo para
establecer su propia política dentro de un marco común
mínimo que garantiza la legislación básica.
3. En el caso que aquí nos ocupa es esto precisamente lo
que ha hecho el legislador estatal al aprobar el EBEP. El
Estado ha sido coherente con el esquema competencial
aplicable y ha concretado el ejercicio de su competencia
básica en una ley que expresa una voluntad clara e inequ4.87.15.
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ívoca de conciliar el establecimiento de un marco regulador mínimo con el reconocimiento de unas competencias autonómicas amplias, especialmente tratándose de
una materia que conecta directamente con el principio
de autoorganización de las mismas CCAA. Esta voluntad queda perfectamente recogida en la exposición de
motivos del EBEP cuando nos dice que el Estatuto básico del empleado público «debe tener en cuenta el amplio
proceso de descentralización administrativa que ha tenido lugar durante las últimas décadas», lo que le lleva a
considerar, como aspectos especialmente relevantes para
el caso que nos ocupa, que:
«el régimen de la función pública no puede configurarse
hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga
como modelo único de referencia a la Administración
del Estado. Por el contrario, cada Administración debe
poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes. Por tanto, la
densidad de la legislación básica en materia de función
pública debe reducirse hoy en día, en comparación con
épocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las determinaciones de los Estatutos y la doctrina establecida
por el Tribunal Constitucional. [...] La apertura de mayores espacios a la autonomía organizativa en materia de
personal es también necesaria para posibilitar la regulación diferenciada de los sectores del empleo público que
lo requieran».
La filosofía que inspira el EBEP como norma básica es
inequívoca en el sentido de constituir un marco normativo flexible, en el que el principio de diversidad se configura como un elemento importante frente a una posible tendencia uniformizadora, por expresa voluntad del
mismo legislador estatal. Como veremos en el apartado
siguiente, este planteamiento de base explica perfectamente la solución que el artículo 48.1 del EBEP da a la
regulación de los permisos de los funcionarios públicos
dentro del equilibrio competencial que exige una competencia compartida.

IV. El artículo 48.1 del Estatuto Básico
del Empleado Público es una norma básica
«abierta»
1. El tenor literal del apartado 1 del artículo 48 del
EBEP, situado en el contexto de la voluntad expresada
en la exposición de motivos y del resto del contenido de
la ley, permite inferir con naturalidad que su voluntad no
es otra que la de reconocer la capacidad del legislador
autonómico (legislación de desarrollo) para determinar
el régimen jurídico concreto de los diferentes tipos de
permisos de los funcionarios públicos a su servicio.
Así se desprende del encabezamiento del apartado cuando nos dice que:
«1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de
legislación aplicable, los permisos y la duración serán, al
menos, los siguientes: [...]»
La interpretación cabal de este precepto no debería ofrecer dificultad para el operador jurídico. El artículo 48
hace una remisión a favor del legislador autonómico y
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establece una regulación supletoria en defecto de normativa propia autonómica.
Se trata, pues, de una norma básica especialmente abierta, cuya estructura misma no puede ser objeto de reproche jurídico, como propone el Auto por el que se
plantea la cuestión de inconstitucionalidad, por tres razones básicas.
En primer lugar porque una norma básica no debe ser
necesariamente una norma «cerrada». No existe un único modelo o formato de norma básica y su estructura y
contenido depende de diversos factores, entre ellos el de
la naturaleza de la materia regulada y su directa vinculación, como es el caso, con la autoorganización de la propia Administración autonómica. Por otra parte, si una
norma básica debe respetar la competencia de desarrollo
legislativo, lo lógico es pensar que debe ser abierta y no
rígida o de regulación exhaustiva.
En segundo lugar, y esto es muy importante resaltarlo,
porque no se trata en ningún caso de una remisión en
«blanco». El artículo 48 del EBEP debe contemplarse en
el contexto general de la ley y especialmente en relación
con su artículo 14, que reconoce los derechos individuales de los funcionarios, entre ellos los permisos a los que
puede tener acceso (letra m). Por consiguiente, puede
afirmarse que el EBEP cumple con su función básica al
definir estos derechos (los permisos y sus clases), siendo
este el contenido mínimo y necesario de la competencia
básica, sin perjuicio de su desarrollo por el legislador autonómico. De nuevo aquí, se refleja el equilibrio necesario que exige esta tipología competencial, equilibrio que
el EBEP solventa correctamente.
En tercer lugar, porque tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional reiteradamente (entre otras, las
SSTC 69/1988, de 19 de Abril y 1/2003, de 16 de Enero),
la definición de lo básico es una operación de concreción
normativa que corresponde realizar al legislador estatal,
con el margen de apreciación y oportunidad política que
ello supone y la existencia también de un margen espacial o de maniobra dentro del cual puede desarrollarse
legítimamente y con diverso grado de intensidad esta
función legislativa.
2. En el caso que nos ocupa es evidente que el legislador
estatal ha optado, dentro de este margen de maniobra,
por un modelo de corte descentralizado, pero sin renunciar en modo alguno al ejercicio de su competencia, tal y
como se ha razonado.
La opción legislativa básica del EBEP en este ámbito
concreto no es, por otra parte, una lectura interesada
de esta parte. Esta lectura y la misma comprensión del
sistema que establece el EBEP se reconoce y explica en
el «Informe de la Secretaria General para la Administración Pública sobre la aplicación del artículo 48 del
EBEP» del Ministerio de Administraciones Públicas, de
13 de noviembre de 2007 (del que se adjunta copia al
presente escrito), según el cual:
«El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente
que “las Administraciones Públicas determinarán los
supuestos de concesión de permisos a los funcionarios
públicos y sus requisitos, efectos y duración”.
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De la redacción de este apartado, se desprende que el
legislador básico ha respetado la competencia de autoorganización de las Administraciones Públicas para
establecer su propia regulación sobre permisos, puesto
que esta materia no forma parte del núcleo esencial del
régimen jurídico de la función pública, como declaró el
Tribunal Constitucional en la Sentencia 99/87.
En conclusión, serán pues las normas de desarrollo posteriores a la Ley 7/2007 las que concreten los supuestos,
efectos, requisitos y duración de los permisos. Dicha
regulación se llevará a cabo bien, a través de las leyes
reguladoras de la función pública de la AGE y de las
CCAA previstas en el artículo 6 de la Ley para el personal funcionario, bien a través de normas convencionales
para el personal laboral. Hasta la aprobación de dichas
normas legales o convencionales, mantienen su vigencia
las anteriores que regulen esta materia en cada Administración Pública.
El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente que
“en defecto de legislación aplicable, los permisos y su
duración serán, al menos, los siguientes [...]”
Este apartado hay que interpretarlo de acuerdo con las
reglas de interpretación de las normas jurídicas que
señala el título preeliminar del Código Civil, en concreto, la regla relativa al sentido literal de las palabras empleadas por el legislador.
La expresión «en defecto de legislación aplicable» significa que el listado de los permisos del artículo 48 opera
con carácter supletorio, es decir, sólo en el supuesto de
que no existieran normas preexistentes a la entrada en
vigor del Estatuto que regularan en cada Administración
Pública el régimen de permisos, supuestos, requisitos,
efectos y duración».
El contenido de este informe confirma la tesis que esta
parte sostiene en las presentes alegaciones y sitúa en sus
justos términos el alcance de la regulación básica en el
aspecto concreto de los permisos de los funcionarios,
alcance que no llega a la imposición para todas las Administraciones públicas de unos requisitos uniformes e
iguales, dejando en este punto un espacio normativo a
las CCAA que también se proyecta sobre el permiso de
reducción de jornada de trabajo por razones de guarda
legal de menores.
El Auto plantea como duda interpretativa sobre el artículo 48.1 EBEP, que a su juicio podría justificar un posible
contenido básico «integro» del precepto, la expresión
«al menos» que utiliza su apartado 1. Sin embargo, es
obvio que dicha expresión debe situarse en el contexto
global de la redacción del apartado y no puede llevar a
otra conclusión que esa expresión está subordinada a la
premisa inicial de que no exista legislación aplicable, es
decir, cuando las CCAA no hayan establecido su propia
normativa al respecto.
3. Aunque el Auto no lo plantee de forma explícita, la
única posibilidad de atribuir carácter básico «imperativo» a lo que es un contenido meramente supletorio del
EBEP sólo podría sustentarse en que ese contenido (el
de las diversas letras del apartado 1 del artículo 48) es
«materialmente» básico, a pesar de que «formalmente»
no se haya declarado como tal.
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Esta posibilidad podría ampararse en la doctrina del
Tribunal Constitucional establecida a partir de la STC
69/1988, de 19 de Abril (compilada en la posterior STC
233/1999, de 13 de diciembre), en la que se matiza el criterio «material» de las bases inicialmente establecido a
favor de su carácter «formal», esto es, de la obligación
que el Estado, de acuerdo con el principio de seguridad
jurídica, declare expresamente el carácter básico de la
norma.
Ciertamente, esta doctrina admite la posibilidad teórica
de que más allá de la declaración «formal» básica puedan existir bases materiales, es decir, no formalizadas.
Pero debe tenerse en cuenta que esa posibilidad se admite solamente cuando la formalización de las bases por
parte del Estado pueda ofrecer dudas sobre su alcance
concreto y sólo y cuando la norma que podría ser materialmente básica «esté dotada de una estructura de la cual
se infiera ese carácter con naturalidad».
Estaríamos hablando, pues, de un caso excepcional y
claramente pensado para un marco legal que ofrezca dudas de certidumbre sobre el marco legal que se ha definido como básico por el legislador. Y es obvio que éste no
es el caso por la claridad meridiana que ofrece el EBEP
sobre esta cuestión, tal y como ha quedado argumentado.
Con una definición tan clara y precisa de la regulación
básica y de su alcance, la posibilidad de dar un valor de
norma básica imperativa (y no meramente supletoria)
a la letra h) del artículo 48.1 del EBEP, implicaría una
modificación de una decisión legislativa estatal adoptada
dentro del margen de maniobra que el propio Tribunal
Constitucional ha reconocido al legislador para ejercer
esta función, sin que exista ningún elemento constitucionalmente relevante que lo justifique.

V. Los argumentos utilizados por el auto del
TSJC no permiten en ningún caso atribuir a la
letra h) del artículo 48.1 EBEP el carácter de
norma básica «imperativa»
El Auto del TSJC plantea la cuestión de inconstitucionalidad sobre la base de una pretendida «dificultad interpretativa» en relación con el apartado 1 del artículo
48 del EBEP que, a su juicio, podría permitir una lectura
en el sentido que su letra h) debe ser considerada como
una norma vinculante o de obligado cumplimiento para
las CCAA, lo que justificaría el planteamiento de la cuestión por incompatibilidad con el artículo 26 a) de la ley
8/2006, del Parlamento de Catalunya.
1. El primer argumento que se utiliza es que la interpretación del precepto no puede realizarse en clave supletoria, ya que esa posibilidad estaría excluida por la jurisprudencia constitucional, citando al efecto la doctrina de
las SSTC 147/1991; 118/1996 y 61/1997.
Según esta doctrina el Estado no puede crear derecho
supletorio del de las CCAA en materias de la exclusiva
competencia de éstas, o incluso cuando se trata de competencias compartidas. Sin embargo, el Auto olvida que
esta doctrina constitucional censura la actuación estatal
cuando su único propósito es crear derecho supletorio
más allá de un título competencial material y en base exclusivamente en la cláusula de supletoriedad del derecho
estatal del artículo 149.1.3 CE.
4.87.15.

Núm. 114

Pero éste no es el caso que nos ocupa por dos razones.
En primer lugar, porque la supletoriedad de las letras del
apartado 1 del artículo 48 EBEP no responde a esa naturaleza, ya que se integra claramente como un elemento
vinculado al mismo contenido de la competencia básica
del artículo 149.1.18 CE y, en definitiva, actúa con la finalidad de precisar el alcance de lo que es básico y lo
que no lo es. Y en segundo lugar, porque el EBEP es una
norma que también se aplica a la Administración General del Estado (artículo 2), siendo por tanto las letras del
artículo 48.1 de directa aplicación a esa Administración.
Por consiguiente, es evidente que no nos encontramos
ante un caso de ejercicio competencial con el único propósito de generar derecho supletorio al que sea aplicable
la doctrina constitucional mencionada.
2. El segundo argumento que utiliza el Auto son los antecedentes parlamentarios de la elaboración del EBEP
que, a su juicio, podrían dar lugar a una lectura extensiva
de lo básico en el sentido en que se defiende en el Auto.
Sin embargo, el antecedente que se cita (una enmienda
que fue rechazada) no tiene valor ni entidad alguna para
permitir interpretar que la voluntad del legislador estatal
fue la de considerar como norma básica «imperativa» la
letra h) del artículo 48.1 EBEP.
Esta conclusión iría no sólo en contra del tenor literal de
la redacción del precepto, sino también contra su mismo
espíritu, claramente expresado en la exposición de motivos del EBEP. Sobre este punto nos remitimos de nuevo
a la interpretación del artículo 48.1 que hace el MAP en
el informe anteriormente citado.
3. El tercer argumento que utiliza el Auto se basa en un
test de comparación normativa con leyes anteriores al
EBEP y la normativa que han adoptado otras CCAA sobre el tema analizado.
Se nos dice que antes del EBEP, la ley orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, aumentó la edad del permiso de guardia legal
de menor hasta los doce años. Según el Auto, esto sería un indicio de progreso en el ámbito social aunque el
mismo Auto reconoce que este punto de la ley 3/2007 no
tenía carácter básico.
Este argumento no puede ser considerado por dos razones. En primer lugar, porque el EBEP es norma posterior
a la mencionada ley orgánica. Y en segundo lugar porque la posible comparación no tiene valor alguno en la
medida que la norma no tenía tampoco la condición de
básica. Por tanto, ni siquiera puede decirse que el EBEP
haya significado un retroceso y un cambio en la legislación básica.
El Auto también menciona diversas leyes y disposiciones autonómicas anteriores o posteriores al EBEP, en las
que se reconoce el derecho al permiso de reducción de
jornada por guarda legal hasta los doce años, en comparación con los seis que establece el artículo 26 a) de
la ley 8/2006, del Parlamento catalán, que se pone en
cuestión. Sin embargo este hecho tampoco tiene relevancia jurídica, porque de lo que se trata es de saber si
esa decisión corresponde o no al legislador autonómico
según la norma básica. Ya hemos visto que el artículo
48.1 del EBEP así lo establece y ello supone que no hay
incompatibilidad alguna con la ley catalana. Valorar si

Informació

67

18 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

en Cataluña debe existir o no un cambio normativo en
el sentido que han experimentado otras CCAA es un
tema de oportunidad política, que no puede utilizarse en
el debate estrictamente jurídico que en una cuestión de
inconstitucionalidad corresponde hacer.
4. El último argumento que se desarrolla en el Auto es
la igualdad de derechos de todos los funcionarios, como
presunta premisa que debería servir para atribuir a la letra h) del artículo 48.1 del EBEP la condición de norma
básica, aunque ello no se desprenda de la ley por las razones ya conocidas.
Se aduce en este sentido que se trata de la regulación
de un derecho subjetivo, que debería quedar plenamente
reconocido como básico en los términos de la letra h), ya
que no debería admitirse que ese derecho no fuera idéntico para todos los funcionarios y funcionarias bien por
razón del territorio en el que cumplen su función, bien
por su dependencia a una u otra Administración pública.
Este planteamiento evidencia un concepto uniformista
de la función pública y de su normativa que no puede ser
aceptado cuando nos encontramos ante una competencia
compartida y la necesidad de respetar un ámbito propio
de autoorganización, que necesariamente plantea un escenario de diversidad o, al menos, de potencial diversidad en el tratamiento normativo de la función pública.
Debemos insistir una vez más en que ese equilibrio entre
uniformidad y autonomía es el que pretende garantizar
el EBEP en el artículo 48.1 de acuerdo con las reglas
de distribución de competencias. Y la fórmula que utiliza no significa que no regule dentro de las bases los derechos de los funcionarios, sino que lo hace en la medida
necesaria para conciliar los dos principios. Como ya se
ha indicado anteriormente, el derecho a los permisos de
los funcionarios se reconoce como derecho individual
básico en los artículos 14 y 48.1 del EBEP, sin perjuicio que sus condiciones concretas de ejercicio puedan
establecerlas las CCAA de acuerdo con su competencia
legislativa.
Sobre este punto concreto hay que recordar que la jurisprudencia constitucional ha admitido con naturalidad
ese margen de cooperación normativa en materia de función pública (SSTC 54/1982, de 18 de Agosto y 99/1987,
de 11 de Junio, entre otras). Y en relación concretamente
con el principio de igualdad, debemos destacar la doctrina contenida en la STC 40/1989 que considera como
parámetros legítimos de diferenciación la existencia de
colectivos funcionariales distintos y su sometimiento
a una ley de origen también distinto (Cortes Generales o Asambleas Autonómicas), así como la de la STC
148/1986, de 25 de noviembre, cuando declara que el
juicio de igualdad sólo tiene sentido para evitar discriminaciones que carecen de todo basamento objetivo pero
no en la determinación de cuales sean las opciones «mejores» o «más adecuadas» que pudiera haber acogido el
legislador.
En el presente caso es evidente que existen elementos
objetivos que permiten esa posible diferenciación, dándose además la circunstancia que el mismo legislador
estatal ha querido reconocer expresamente a las CCAA
ese margen de maniobra.
4.87.15.

Núm. 114

VI. La presente cuestión de inconstitucionalidad
no tiene causa por no existir contradicción
entre el artículo 48.1.h) EBEP y el artículo 26.a)
de la ley 8/2006, del Parlamento catalán
La existencia de conflicto entre el artículo 48.1, letra h)
del EBEP y el artículo 26 a) de la ley catalana 8/2006,
sólo existiría si la mencionada letra h) del EBEP tuviera
carácter de básica en el sentido que le pretende atribuir
el Auto del TSJC, es decir, como norma de aplicación directa y obligada por las CCAA y no supletoria en defecto
de su propia legislación.
Sin embargo, por las razones que se han expuesto en estas alegaciones, es obvio que esa premisa no puede aceptarse porque significaría alterar el propio contenido del
EBEP y la misma voluntad del legislador estatal.
Dicho sea con todos los respetos, el Auto no acierta cuando plantea la cuestión en los términos en que lo hace.
El artículo 48.1) del EBEP es una norma básica porque
formalmente se ha dictado así y esta parte no lo discute.
Lo que ocurre es que el Auto quiere extender los efectos
básicos a unos aspectos que el mismo EBEP deja a la
disponibilidad del legislador autonómico, entrando en
contradicción con la voluntad de la ley básica que configura claramente la regulación de la letra h) del artículo
48.1 como una regulación supletoria para el de caso que
no exista ley autonómica y que, al mismo tiempo, opera
como regulación directa en el ámbito de la Administración General del Estado.
Y en este escenario concreto, que es el que se da aquí,
resulta evidente que no existe contradicción entre lo que
establece el artículo 48.1.h) del EBEP y el artículo 26.a)
de la Ley catalana 8/2006, ni existe tampoco inconstitucionalidad sobrevenida de este último ya que, aún siendo
anterior al EBEP, resulta perfectamente compatible con
lo que éste dispone.
Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado este escrito y los documentos que los acompañan, se sirva admitirlo, tener por
comparecido al Parlamento de Cataluña por medio del
suscrito y por evacuado el trámite concedido y, en mérito de las alegaciones contenidas y previos los trámites
oportunos, dicte en su día sentencia en la que, desestimando la cuestión de inconstitucionalidad planteada por
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
se declare la constitucionalidad del artículo 26 a) de la
Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, de
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral del personal al servicio de las administraciones
públicas de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h) de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Barcelona, para Madrid, 4 de julio de 2011
Antoni Bayona i Rocamora
Letrado del Parlamento de Cataluña
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4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.05.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Núm. 114

Liquidació del pressupost del Parlament
corresponent al 2010 i al primer període del
2010
Tram. 232-00002/09

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 6 de juliol de
2011, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article 29 del
Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple
les liquidacions del pressupost del Parlament corresponents a l’exercici 2010.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. 1r. període 01.01.2010 a 31.07.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.190.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.289.164,81
4.215.775,75
1.288.556,42
28.669.290,53

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.094.897,35
710.784,05
15.722.305,88

2.729.249,66
464.557,36
5.887.894,08
205.683,84
960.948,94
2.120.878,40
577.772,37
12.946.984,65

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.094.897,35
710.784,05
15.722.305,88

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.082.328,60
710.784,05
15.709.737,13

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
8.042.215,93
5.700.799,46
750.000,00
16.463.166,23

752.287,89
717.078,94
4.037.285,56
3.137.450,93
502.716,71
9.146.820,03

153.475,19
347.308,82
4.004.930,37
2.563.348,53
247.283,29
7.316.346,20

752.287,89
717.078,94
4.037.285,56
3.137.450,93
502.716,71
9.146.820,03

491.295,40
471.642,95
3.216.334,03
3.137.450,93
496.698,47
7.813.421,78

4

48
Resultat

17.103.000,00
17.103.000,00

10.179.575,08
10.179.575,08

6.923.424,92
6.923.424,92

10.179.575,08
10.179.575,08

10.179.575,08
10.179.575,08

6

61
62
64
65
67
Resultat

5.863.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
10.295.439,13

2.551.267,33
1.373.680,42
195.424,68
485.855,87
32.820,93
4.639.049,23

3.312.127,12
1.001.819,58
265.075,32
960.188,81
117.179,07
5.656.389,90

2.551.267,33
1.373.680,42
195.424,68
485.855,87
32.820,93
4.639.049,23

1.830.664,85
268.473,86
195.424,68
312.186,40
32.820,93
2.639.570,72

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

39.687.750,22

32.863.145,67

39.687.750,22

36.342.304,71

Cap.

Resultat

4.90.05.
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Núm. 114

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Finiment viii legislatura
període 01.01.2010 a 05.10.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.690.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.589.164,81
4.215.775,75
2.028.556,42
30.209.290,53

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.780.426,28
855.284,06
19.625.519,08

2.259.809,78
327.838,00
4.009.562,79
181.806,78
1.196.132,27
1.435.349,47
1.173.272,36
10.583.771,45

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.780.426,28
855.284,06
19.625.519,08

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.775.964,34
855.284,06
19.621.057,14

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
8.042.215,93
5.700.799,46
750.000,00
16.463.166,23

768.481,25
739.239,61
4.263.856,00
3.774.830,58
560.576,09
10.106.983,53

137.281,83
325.148,15
3.778.359,93
1.925.968,88
189.423,91
6.356.182,70

768.481,25
739.239,61
4.263.856,00
3.774.830,58
560.576,09
10.106.983,53

621.629,93
512.633,91
3.756.744,42
3.774.830,58
545.706,84
9.211.545,68

4

48
Resultat

17.143.000,00
17.143.000,00

12.676.254,76
12.676.254,76

4.466.745,24
4.466.745,24

12.676.254,76
12.676.254,76

12.676.254,76
12.676.254,76

6

61
62
64
65
67
Resultat

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

3.621.252,93
1.379.466,20
196.188,71
516.036,27
36.033,76
5.748.977,87

662.141,52
996.033,80
264.311,29
930.008,41
113.966,24
2.966.461,26

3.621.252,93
1.379.466,20
196.188,71
516.036,27
36.033,76
5.748.977,87

2.023.186,39
274.259,64
196.188,71
394.555,41
36.033,76
2.924.223,91

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

48.157.735,24

24.393.160,65

48.157.735,24

44.433.081,49

Cap.

Resultat

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Període interlegislatures a 16.12.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.690.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.589.164,81
4.215.775,75
2.028.556,42
30.209.290,53

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.501.497,66
977.283,76
24.616.819,36

1.293.442,13
190.645,86
2.145.382,90
151.475,62
45.973,91
714.278,09
1.051.272,66
5.592.471,17

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.501.497,66
977.283,76
24.616.819,36

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.498.898,53
977.283,76
24.614.220,23

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
7.692.215,93
6.050.799,46
750.000,00
16.463.166,23

796.866,30
802.844,27
5.003.844,24
4.541.786,32
606.721,46
11.752.062,59

108.896,78
261.543,49
2.688.371,69
1.509.013,14
143.278,54
4.711.103,64

796.866,30
802.844,27
5.003.844,24
4.541.786,32
606.721,46
11.752.062,59

763.184,35
662.606,88
4.829.713,59
4.541.786,32
596.373,13
11.393.664,27

4

48
Resultat

17.143.000,00
17.143.000,00

13.696.843,54
13.696.843,54

3.446.156,46
3.446.156,46

13.696.843,54
13.696.843,54

13.696.843,54
13.696.843,54

6

61
62
64

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00

3.751.468,33
1.386.925,84
198.078,43

531.926,12
988.574,16
262.421,57

3.751.468,33
1.386.925,84
198.078,43

2.700.982,95
297.577,36
198.078,43
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Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

65
67
Resultat

1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

637.184,29
63.635,17
6.037.292,06

808.860,39
86.364,83
2.678.147,07

637.184,29
63.635,17
6.037.292,06

563.902,12
63.635,17
3.824.176,03

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

56.103.017,55

16.447.878,34

56.103.017,55

53.528.904,07

Resultat

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Liquidació 01.01.2010 a 31.12.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.326.558,76
938.748,20
13.144.942,45
220.066,14
1.544.371,81
4.215.775,75
2.028.556,42
29.419.019,53

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

3.760,41
0,00
0,00
-0,01
3,62
314.217,14
201.956,71
519.937,87

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
7.151.712,08
6.591.303,31
750.000,00
16.463.166,23

806.506,87
866.647,73
6.209.310,01
6.413.853,06
642.315,26
14.938.632,93

99.256,21
197.740,03
942.402,07
177.450,25
107.684,74
1.524.533,30

806.506,87
866.647,73
6.209.310,01
6.413.853,06
642.315,26
14.938.632,93

781.605,57
797.084,67
6.187.141,21
6.413.853,06
632.974,27
14.812.658,78

4

48
Resultat

16.947.571,00
16.947.571,00

14.280.535,54
14.280.535,54

2.667.035,46
2.667.035,46

14.280.535,54
14.280.535,54

14.280.535,54
14.280.535,54

6

61
62
64
65
67
Resultat

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

4.199.278,13
2.179.507,65
219.405,62
1.399.645,76
64.942,08
8.062.779,24

84.116,32
195.992,35
241.094,38
46.398,92
85.057,92
652.659,89

4.199.278,13
2.179.507,65
219.405,62
1.399.645,76
64.942,08
8.062.779,24

3.608.178,55
2.178.208,45
219.405,62
1.398.077,24
64.942,08
7.468.811,94

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

71.565.195,89

66.201.029,37

5.364.166,52

66.201.029,37

65.481.087,92
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