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1.10.

RESOLUCIONS
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text de la Proposta de resolució sobre la reclamació de
la devolució dels imports recaptats pel cànon digital del
2003 ençà (tram. 250-00398/09), presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 360/IX del Parlament de Catalunya, sobre la viabilitat d’establir un impost
sobre transaccions financeres
Tram. 250-00271/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 9, 23.11.2011, DSPC-C 183

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
la sessió tinguda el 23 de novembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les accions
d’impuls davant la Unió Europea per a l’establiment
de l’impost sobre transmissions financeres (tram. 25000271/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12321).

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a
les societats gestores de drets d’autor la devolució de les
quantitats recaptades indegudament de l’any 2003 ençà
en concepte de cànon digital i pagades per la Generalitat
de Catalunya.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

1.40.

ACORDS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03.

CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya considera convenient que
les institucions de la Unió Europea debatin l’establiment
d’un impost sobre transaccions financeres.
2. El Parlament de Catalunya, arran de l’aprovació pel
Parlament Europeu, el 8 de març de 2011, de l’Informe
Podimata, relatiu a un finançament innovador a escala
mundial i europea, especialment del punt 16 d’aquest informe, insta el Govern a exposar al Govern de l’Estat
la necessitat d’estudiar la viabilitat d’establir un impost
sobre transaccions financeres.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la seguretat de les activitats de prospecció, explotació i producció de petroli i de gas mar
endins
Tram. 295-00102/09

Coneixement de la proposta

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

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

Resolució 361/IX del Parlament de Catalunya,
sobre la reclamació a les societats gestores
de drets d’autor de la devolució dels imports
recaptats pel cànon digital del 2003 ençà
Tram. 250-00398/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 9, 23.11.2011, DSPC-C 183

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de salut per al creixement, tercer programa pluriennal d’acció de
la Unió Europea en l’àmbit de la salut per al
període 2014-2020
Tram. 295-00103/09

Coneixement de la proposta

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

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 23 de novembre de 2011, ha debatut el
1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea
el mecanisme «Connectar Europa»
Tram. 295-00104/09

Coneixement de la proposta

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

Núm. 201

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització de les legislacions dels estats
membres en matèria de comercialització
d’articles pirotècnics
Tram. 295-00107/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats
membres en matèria de compatibilitat electromagnètica
Tram. 295-00105/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització de les legislacions dels estats
membres relatives a la comercialització dels
recipients de pressió simples
Tram. 295-00108/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització de les legislacions dels estats
membres relatives a la comercialització
d’instruments de pesatge de funcionament
no automàtic
Tram. 295-00106/09

Coneixement de la proposta

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

1.40.03.
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Proposició de llei del recurs de cassació
en matèria de dret civil a Catalunya

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

(tram. 202-00013/09)

PROPOSICIONS DE LLEI

Article 1. Àmbit d’aplicació

3.01.02.

Núm. 201

Text presentat
Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia

A la Mesa de la Comissió de Justícia
La Ponència de la Comissió de Justícia, nomenada el dia
22 de setembre de 2011 i integrada pels diputats Elena
Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista que n’ha estat designada ponent relator; María José
Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; i Carmen
de Rivera Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, de
conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 3 de novembre i 1 de desembre de 2011.
Han assessorat la Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i
l’assessor lingüístic Joan Ramon Fibla i Sancho, i l’ha
assistida la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.
Després d’estudiar la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya i les esmenes
presentades, d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2
i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert
l’Informe següent:

1. Aquesta llei s’aplica al recurs de cassació substanciat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
relació amb els assumptes que es regeixen per l’ordenament civil català.
2. La cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de les accions o pretensions acumulades o prejudicials que es regulen per altres ordenaments es regeix
pel que disposa la Llei d’Enjudiciament civil.

Esmenes presentades

Apartat 1

1

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

«que es regeixen pel dret civil foral català.»

Apartat 2

2

Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (1)

«2. La cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de les accions o pretensions acumulades o prejudicials que es regulen per altres ordenaments es regeix
pel que disposi la Llei d’Enjudiciament civil la legislació
processal comuna.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (1)

«2. L’accés a cassació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de les accions o pretensions acu
mulades o prejudicials que es regeixen per altres orde
naments es determina pel que disposa la Llei d’Enjudi
ciament Civil.»

4

Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De tot el text de l’apartat.

3.01.02.
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Article 2. Resolucions recurribles
Esmena núm. 5
De supressió
SP de Ciutadans (1)

Text presentat

Les resolucions de les Audiències Provincials susceptibles de recurs de cassació segons la Llei d’Enjudiciament
civil, dictades en processos que tenen per objecte accions i pretensions regides per l’ordenament civil català, es
poden recórrer en cassació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

De tot el text de l’apartat.

6

Núm. 201

Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Esmenes presentades

De tot el text de l’apartat.

9
7

Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De tot el text de l’apartat.

Addició de nous apartats

8

Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (2)

Esmena núm. 9
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (3)

«Les resolucions de les Audiències Provincials susceptibles de recurs de cassació segons la Llei d’Enjudiciament
civil, la legislació processal comú, dictades en processos
que tenen per objecte accions i pretensions regides per
l’ordenament civil català, es poden recórrer en cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.»

10

Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

De tot el text de l’article.
«3. La impugnació amb fonament en aquesta llei d’una
qüestió prejudicial d’una altra deduïda en el mateix pro
cés, comporta la impugnació de la qüestió principal, en
allò que ve determinat per la qüestió prejudicial, encara
que no tingui accés a cassació segons la legislació apli
cable. En estimar la cassació el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya es pronunciarà, en allò que calgui,
sobre la qüestió principal.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 4,
5, 6 i 7.
El ponent del G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa anuncia la retirada de les
esmenes núm. 2 i 8.
La ponent del G.P. Socialista anuncia la retirada de l’esmena núm. 3.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb l’esmena núm. 1.

11

Esmena núm. 11
De supressió
SP de Ciutadans (2)

De tot el text de l’article.

12

Esmena núm. 12
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«Les resolucions de les Audiències Provincials susceptibles de recurs de cassació segons la Llei d’Enjudiciament
civil, dictades en processos que tenen per objecte accions
i pretensions regides per l’ordenament civil català, es poden recórrer en cassació davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 12 i
la fusió dels articles 2 i 3 de la proposició de llei en els
termes que consten al Predictamen que s’annexa al final
de l’informe.
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El ponent del G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa anuncia la retirada de l’esmena núm. 9.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes núm. 10 i 11.

Article 3. Infraccions al·legables
Text presentat

El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusivament
o junt amb altres motius d’impugnació, en la infracció de
normes de l’ordenament civil català.

Núm. 201

Addició de nous apartats

16

Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (5)

«2. L’al·legació de la infracció d’un precepte constitucio
nal o de la doctrina del Tribunal Constitucional en rela
ció amb el dret civil català dóna accés a la cassació da
vant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els
casos i amb els requisits establerts a aquesta llei, quan no
escau la cassació davant el Tribunal Suprem.»

17

Esmena núm. 17
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Esmenes presentades

13

Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (4)

«2. L’al·legació de la infracció d’un precepte constitucio
nal o de la doctrina del Tribunal Constitucional en rela
ció amb el dret civil català dóna accés a la cassació da
vant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
els casos i amb els requisits establerts per aquesta llei»

Al final del paràgraf.
«El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusivament
o junt amb altres motius d’impugnació, en la infracció de
normes de l’ordenament civil català, incloses les seves
especialitats processals, així com en la dels drets estatu
taris susceptibles de tutela en l’àmbit civil.»

14

Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista (2)

2. L’al·legació de la infracció d’un precepte constitucio
nal o de la doctrina del Tribunal Constitucional en rela
ció amb el Dret Civil català dóna accés a la cassació da
vant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els
casos i amb els requisits establerts a aquesta llei, quan no
escau la cassació davant el Tribunal Suprem.»

Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

De tot el text de l’article.

La Ponència recomana l’adopció de l’apartat 2 de l’esmena núm. 14 i de l’esmena núm. 16, que són coincidents,
i la fusió dels articles 2 i 3 de la proposició de llei en els
termes que consten al Predictamen que s’annexa al final
de l’informe.
El ponent del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa anuncia la retirada de l’esmena núm. 13.

«1. El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusiva
ment o junt amb altres motius d’impugnació, en la infrac
ció dels drets estatutaris, del Codi Civil de Catalunya o
d’altres normes de l’ordenament civil català, incloses les
seves especialitats processals.

15

Recomanacions de la Ponència

El ponent del GP Socialista anuncia la retirada de l’apartat 1 de l’esmena 14.
El ponent del GP de Convergència i Unió anuncia la retirada de l’esmena 17.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb l’esmena núm. 15.

Article 4. Requisits d’accés a la cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya
Text presentat

1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 120.000 euros.
2. També tenen accés a cassació els assumptes sense
quantia, els de quantia inferior a la indicada en l’apartat 1 i les de quantia impossible de calcular ni tan sols
de manera relativa, quan el motiu d’impugnació es fonamenta:
a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta
de reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia
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de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya,
no deixada sense efecte.
b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indicada en paràgraf anterior.
El temps de vigència de la norma en relació amb la qual
s’al·lega la manca de jurisprudència no n’impedeix l’accés a la cassació en cap cas.
3. L’al·legació i l’acreditació dels requisits de l’apartat 2
es regeixen pel que disposa la Llei d’Enjudiciament civil
per a l’interès cassacional.

Esmenes presentades

18

Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Núm. 201

Apartat 2

24

Esmena núm. 24
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (7)

«2. També Tenen accés a cassació els assumptes sense
quantia, els de quantia inferior a la indicada en l’apartat 1 i
les de quantia impossible de calcular ni tan sols de manera
relativa, quan el motiu quin motiu d’impugnació es fona
menti en qualsevol dels següents supòsits:
a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta
de reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya,
no deixada sense efecte.

De tot el text de l’article.

b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya o del Tribunal de Cassació
de Catalunya. indicada en paràgraf anterior.

Apartat 1

El temps de vigència de la norma en relació amb la qual
s’al·lega la manca de jurisprudència no n’impedeix l’accés a la cassació en cap cas.»

19

Esmena núm. 19
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (6)

Lletra a
No s’ha presentat cap esmena.

De tot el text de l’apartat.

Lletra b

20

Esmena núm. 20
De modificació
GP Socialista (5)

No s’ha presentat cap esmena.

«1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 80.000 euros»

21

25

Esmena núm. 21
De modificació
SP de Ciutadans (3)

«1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 150.000 euros.»

22

Esmena núm. 22
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

«1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 150.000 euros.»

23

Esmena núm. 23
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de
quantia superior a 30.000 euros.»

3.01.02.

Addició de noves lletres
Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Addició a l’apartat segon de l’article 4, d’una nova lletra
a bis).
«a bis) En la contradicció amb la jurisprudència que
resulta de reiterades sentències del Tribunal Suprem,
quan resolen recursos de cassació contra sentències que
no han estat dictades per les Audiències Provincials de
Catalunya i que tenen per objecte accions i pretensions
regides per l’ordenament civil català.»

26

Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Addició a l’apartat segon de l’article 4, d’una nova lletra c).
«c) En la contradicció en la jurisprudència que resulta
entre sentències de les Audiències Provincials de Cata
lunya.»

Tramitacions en curs
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Apartat 3

27

31

Esmena núm. 27
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (8)

Núm. 201

Esmena núm. 31
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

De tot el text de l’article.

De tot el text de l’apartat.

32
28

Esmena núm. 28
De supressió
SP de Ciutadans (4)

Esmena núm. 32
De supressió
SP de Ciutadans (5)

De tot el text de l’article.

De tot el text de l’apartat.

33
29

Esmena núm. 29
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Esmena núm. 33
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

De tot el text de l’article.

De tot el text de l’apartat.
Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació. L’article 5 de la proposició de llei passa a ésser el 4.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 19, 24,
27, 28 i 29. L’article 4 de la proposició passa a ésser el 3.
El ponent del GP Socialista anuncia la retirada de l’esmena 20.

Disposicions finals

El ponent del GP de Convergència i Unió anuncia la retirada de l’esmena 22.

Text presentat

El ponent del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya
anuncia la retirada de les esmenes 23, 25 i 26.

Primera. Resolucions recurribles

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 18 i 21.

Article 5. Recurs en relació amb les
especificitats processals derivades del dret
propi

Mentre la legislació orgànica no estableixi la competència de les sales civil i penal dels tribunals superiors
de justícia per a conèixer del recurs extraordinari per
infracció processal, el terme resolucions a que fan referència l’article 2 i la disposició final segona d’aquesta
llei, s’entén circumscrit a les sentències dictades per les
audiències provincials que posin fi a la segona instància.

Esmenes presentades

Text presentat

Si s’estima la infracció d’una norma de l’ordenament civil català de caràcter processal el Tribunal ha d’ordenar
la mesura adient per fer-la efectiva.

Esmena núm. 30
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (9)

De tot el text de l’article.
3.01.02.

Esmena núm. 34
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (10)

De tot el text de la disposició.

Esmenes presentades

30

34

35

Esmena núm. 35
De supressió
GP Socialista (3)

De tot el text de la disposició.
Tramitacions en curs
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Tercera. Entrada en vigor
Esmena núm. 36
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

De tot el text de la disposició.

37

Núm. 201

Text presentat

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei.

Esmena núm. 37
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

De tot el text de la disposició
Esmenes presentades

38

Esmena núm. 38
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

De tot el text de la disposició

La ponència recomana adoptar les esmenes 34, 35, 36,
37 i 38.

Esmena núm. 41
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

42

Esmena núm. 42
De modificació
SP de Ciutadans (6)

«Aquesta Llei entrarà en vigor un any després de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Text presentat

Segona. Aplicació de la llei
Aquesta llei s’aplica a les resolucions de les audiències
provincials dictades a partir de la seva entrada en vigor.

Apartat 2

43

Esmenes presentades

Esmena núm. 39
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (11)

La Disposició Final Segona. Aplicació de la Llei. Passa a
ésser la Disposició Final primera.

40

41

«... en vigor als vint dies de la seva publicació...»

Recomanacions de la Ponència

39

Apartat 1

Esmena núm. 40
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

Esmena núm. 43
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

De tot el text de l’apartat

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 41 i 43.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb l’esmena 42.

De tot el text de la disposició.

Recomanacions de la ponència

La ponència recomana adoptar l’esmena 39.
La ponència no fa cap recomanació amb relació a l’esmena 40.
3.01.02.
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Exposició de motius
Text presentat

En exercici de la competència que es deriva del marc
constitucional i estatutari i, per tant, circumscrivint la
seva vigència a l’àmbit propi de la competència de la Generalitat de Catalunya, aquesta llei incorpora les especialitats necessàries en la regulació del recurs de cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el moment actual, s’identifica una especificitat prèvia a qualsevol altra consideració, que no es refereix ja
a una institució concreta, sinó a l’ordenament en el seu
conjunt. Cal tenir present, com a fet diferencial, que el
desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del nostre dret
civil, lligat al procés de codificació iniciat l’any 2002, ha
de considerar la possibilitat d’una producció correlativa de
jurisprudència, entesa com a instrument fonamental per
a la interpretació i la consolidació del dret positiu.
Aquesta llei circumscriu la seva vigència a l’àmbit de la
competència de la Generalitat de Catalunya i a les especialitats processals del dret civil català. Per aquesta raó,
a més d’establir les especialitats indicades, atén les situacions que es poden generar per la concurrència de la normativa estatal i la catalana en un mateix assumpte. Si bé,
és cert que l’al·legació de la infracció d’un precepte de
dret civil català habilita el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per conèixer de la cassació en relació amb
qualsevol dels objectes que contingui el procés, també
ho és que per aquest sol fet totes les pretensions acumulades no tenen accés a cassació. Cal, a més, que cada
acció o pretensió acompleixi el criteris d’impugnabilitat
establerts a la legislació que li és aplicable. De manera
que pot succeir que unes pretensions tinguin accés a cassació i les altres no.
La llei s’estructura en cinc articles i tres disposicions finals.

Esmena núm. 44
De modificació
GP Socialista (4)

«Exposició de motius
L’article 95.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atri
bueix en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la unificació de la interpretació del dret de Ca
talunya. Així mateix, l’article 111-2.2 del Codi civil de
Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha de tenir en
compte per interpretar i aplicar el dret civil català.
El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya dels assumptes
civils regits pel dret català, és, per tant, el principal ins
trument processal per a què aquest Tribunal pugui dur a
terme la tasca que li atribueix l’Estatut en relació amb el
dret civil català. De la regulació d’aquest mitjà d’impug
nació, i molt particularment dels criteris d’accés que s’hi
estableixin, en depèn que el Tribunal Superior de Justícia
3.01.02.

de Catalunya assoleixi de manera efectiva la funció que
n’espera el dret català. O, dit d’una altra manera, que el
dret civil català pugui comptar de manera eficaç amb un
element essencial per a la seva interpretació i aplicació.
Des de la creació del Tribunal Superior de Justícia de Ca
talunya, els criteris legals per accedir al recurs de cassació
en matèria de dret civil català han estat els mateixos que
els fixats per recórrer en cassació davant el Tribunal Su
prem. Aquesta circumstància ha determinat que les modi
ficacions dels criteris d’accés a la cassació disposades a la
Llei d’Enjudiciament civil, afectessin a les matèries i tipus
d’assumptes regits pel dret civil català que podien accedir
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A més, l’experiència adquirida amb el funcionament del
sistema permet constatar que la regulació del recurs de
cassació a la Llei d’Enjudiciament civil, tot i que es po
dria arribar a considerar ambiciosa des de la perspectiva
del Tribunal Suprem, ha suposat i suposa una restricció
que dificulta que el Tribunal Superior de Justícia de Ca
talunya assoleixi de manera efectiva les fites que li confe
reix l’ordenament català en relació amb el seu dret civil.
Sota la vigència dels criteris generals de la Llei d’Enju
diciament civil, tant la de 1881 com la vigent de 2000, es
constata que hi ha hagut matèries pròpies del dret civil
català que no han tingut o no tenen accés al recurs de cas
sació. Per aquesta raó, aquesta regulació incorpora inno
vacions que, sense afectar a la competència que la Llei or
gànica del Poder Judicial atribueix als tribunals superiors
de justícia i integrant-se en el model de recurs de cassació
vigent, permet comptar amb criteris propis i estables d’ac
cés a la cassació, fixats en atenció a les necessitats del dret
civil català, de manera que el conjunt de l’ordenament ci
vil català tingui la possibilitat de ser objecte d’una tasca
més intensa per part del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i, correlativament, que el dret civil català se’n
beneficiï.
L’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en
concordança amb l’article 149.1.6 de la Constitució es
panyola, atribueix a la Generalitat la competència per
dictar les normes processals específiques que derivin de
les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

Esmenes presentades

44
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En exercici de la competència que es deriva del marc cons
titucional i estatutari i, per tant, circumscrivint la seva vi
gència a l’àmbit propi de la competència de la Generalitat
de Catalunya, aquesta llei incorpora les especialitats ne
cessàries en la regulació del recurs de cassació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el moment actual, s’identifica una especificitat prè
via a qualsevol altra consideració, que no es refereix ja
a una institució concreta, sinó a l’ordenament en el seu
conjunt. Cal tenir present, com a fet diferencial, que el
desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del nostre dret
civil, lligat al procés de codificació iniciat l’any 2002, ha
de considerar la possibilitat d’una producció correlativa
de jurisprudència, entesa com a instrument fonamental
per a la interpretació i la consolidació del dret positiu.
En concordança amb el que disposa el Codi civil de Ca
talunya, l’accés a la cassació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en matèria de dret civil català
es pot fonamentar en la infracció de la jurisprudència del
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Tribunal Superior de Catalunya i del Tribunal de Cassa
ció de Catalunya.
Es preveuen mecanismes per permetre el recurs de cassa
ció en totes les matèries. Es manté la summa gravaminis,
referida a la quantia de l’assumpte i no al tipus de preten
sió, però se’n redueix moderadament l’import amb l’objec
tiu d’incrementar el nombre d’assumptes que poden tenir
accés a la cassació davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, amb la finalitat d’assolir un volum mínim i
adequat de recursos que afavoreixi que el Tribunal pugui,
a partir de l’experiència dels diferents supòsits, avaluar i
confirmar els criteris jurisprudencials expressats anterior
ment o, si escau, actualitzar-los. L’experiència evidencia
que el nombre de recursos de cassació que arriben al Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya és molt reduït i
circumscrit a determinats àmbits del dret català. Efectiva
ment, la rellevància de la jurisprudència cassacional res
pecte del dret civil de Catalunya és encara més feble si ens
atenim a la tipologia de matèries a què es refereixen els
recursos, fins i tot existeixen moltes matèries que per no
assolir la quantia mínima establerta a la Llei d’Enjudicia
ment Civil, o per la dificultat d’articular els requisits de
la via de l’interès cassacional, no tenen accés a cassació.
S’estableix que l’anomenat, per la Llei d’Enjudiciament
civil, interès cassacional regeix la possibilitat de recórrer
per a tots els tipus d’assumptes. No en queden excloses de
la possibilitat d’al·legar-lo les reclamacions de quantitat.
I s’hi estableix que la manca de jurisprudència del Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya és constitutiva
de l’existència d’interès cassacional, en tots els casos: el
temps de vigència de la norma en relació amb la qual
s’invoca la manca de jurisprudència no el desvirtua. En
l’actual context, el més important és que no hi hagi cap
tipus d’assumpte que resti sense la possibilitat que el Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya s’hi pugui pro
nunciar i el risc que amb aquesta previsió es pugui produir
una allau d’assumptes és remot.
La contradicció entre resolucions de diferents Audiències
Provincials o de les seves seccions no es preveu com a
expressió de l’interès cassacional en matèria de dret civil
català perquè amb els criteris establerts queden sufici
entment cobertes les finalitats de la cassació.
Es referma la possibilitat d’al·legar en cassació la infrac
ció de normes de l’ordenament català que contenen les
necessàries especialitats processals derivades del desen
volupament del dret civil propi i que, d’altra manera, po
drien veure tancat el seu accés a la cassació d’acord amb
el que estableix la Llei d’Enjudiciament civil. En aquests
casos, l’estimació del motiu d’impugnació pot no tenir
els mateixos efectes que els previstos per a la infracció
de normes substantives. Raó per la qual es preveu que el
Tribunal adopti les mesures adients per a l’efectivitat de
l’especialitat processal.
Com ja s’ha indicat, aquesta llei circumscriu la seva vi
gència a l’àmbit de la competència de la Generalitat de
Catalunya i a les especialitats processals del dret civil
català. Per aquesta raó, a més d’establir les especialitats
indicades, atén les situacions que es poden generar per
la concurrència de la normativa estatal i la catalana en
un mateix assumpte. Si bé es cert que l’al·legació de la
infracció d’un precepte de dret civil català habilita el Tri
3.01.02.
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bunal Superior de Justícia de Catalunya per conèixer de
la cassació en relació amb qualsevol dels objectes que
contingui el procés, també ho és que per aquest sol fet
totes les pretensions acumulades no tenen accés a cassa
ció. Cal, a més, que cada acció o pretensió acompleixi el
criteris d’impugnabilitat establerts a la legislació que li
és aplicable. De manera que pot succeir que unes preten
sions tinguin accés a cassació i les altres no.
La llei s’estructura en cinc articles i dues disposicions
finals».

45

Esmena núm. 45
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

Del darrer paràgraf.
«La llei s’estructura en quatre articles i dos disposicions
finals»

Recomanacions de la Ponència

La ponència proposa l’adopció de l’esmena 45 i d’una
esmena transaccional a partir de l’esmena 44 ien els termes que consten al Predictamen que s’annexa al final de
l’informe.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Elena Ribera i Garijo, G.P. de Convergència i Unió;
Agnès Pardell Veà, G. P. Socialista; María José Garcia
Cuevas, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Salvador
Milà i Solsona, G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia,
G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de
Rivera i Pla, S. P. Ciutadans

II. Resum de les recomanacions de la Ponència
45 esmenes presentades.

Esmenes recomanades i transaccionades
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
6 i 37
Grup Parlamentari Socialista
14, 35 i 44
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
4, 36, 41 i 43
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
16, 19, 24, 27, 34 i 39
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
7, 12, 29, 38 i 45
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pugui disposar de manera eficaç d’un element essencial
per a la interpretar i aplicar el dret civil català.

Subgrup Parlamentari Ciutadans
5, 28

Esmenes retirades
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
17, 22
Grup Parlamentari Socialista
3 i 20,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
2, 8, 9 i 13
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
23, 25 i 26

Esmenes no recomanades
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
1, 10, 15, 18, 31, 40
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
30
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
33
Subgrup Parlamentari Ciutadans
11, 21, 32, 42

De la creació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ençà, els criteris legals per a accedir al recurs de
cassació en matèria de dret civil català han estat els mateixos que els fixats per a recórrer en cassació davant el
Tribunal Suprem. Aquesta circumstància ha determinat
que les modificacions dels criteris d’accés a la cassació
introduïdes per la Llei d’enjudiciament civil afectessin
les matèries i els tipus d’assumptes regits pel dret civil
català que podien accedir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A més, l’experiència adquirida amb el funcionament del
sistema permet constatar que la regulació del recurs de
cassació que fa la Llei d’enjudiciament civil, tot i que es
podria arribar a considerar ambiciosa des de la perspectiva del Tribunal Suprem, comporta una restricció que
dificulta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assoleixi de manera efectiva les fites que li confereix
l’ordenament català amb relació al seu dret civil.
Sota la vigència dels criteris generals de la Llei d’enjudiciament civil, tant la del 1881 com la del 2000, es constata que hi ha hagut matèries pròpies del dret civil català
que no han tingut o no tenen accés al recurs de cassació.
Per aquesta raó, aquesta llei incorpora innovacions que,
sense afectar la competència que la Llei orgànica del poder judicial atribueix als tribunals superiors de justícia
i integrant-se en el model de recurs de cassació vigent,
permet disposar de criteris propis i estables d’accés a la
cassació, fixats en atenció a les necessitats del dret civil català, de manera que el conjunt de l’ordenament civil
català pugui ésser objecte d’una actuació més intensa
per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i, correlativament, que el dret civil català se’n beneficiï.
L’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en
concordança amb l’article 149.1.6 de la Constitució espanyola, atribueix a la Generalitat la competència per a
dictar les normes processals específiques que derivin de
les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

III. Predictamen tram. 202-00013/09
Proposició de Llei del recurs de cassació
en matèria de dret civil de Catalunya
Preàmbul
L’article 95.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la unificació de la interpretació del dret de
Catalunya. Així mateix, l’article 111-2.2 del Codi civil
de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha de tenir en
compte per a interpretar i aplicar el dret civil català.
El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dels assumptes
civils regits pel dret català; és, per tant, el principal instrument processal perquè aquest tribunal pugui acomplir
la tasca que li atribueix l’Estatut amb relació al dret civil
català. De la regulació d’aquest mitjà d’impugnació i,
molt particularment, dels criteris d’accés que s’estableixin, en depèn que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assoleixi de manera efectiva la funció que n’espera el dret català. O, dit d’una altra manera, que hom
3.01.02.
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En exercici de la competència que deriva del marc constitucional i estatutari i, per tant, circumscrivint-ne la vigència a l’àmbit propi de la competència de la Generalitat, aquesta llei incorpora les especialitats necessàries
en la regulació del recurs de cassació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Hom identifica una especificitat prèvia a qualsevol altra
consideració, que no es refereix a una institució concreta,
sinó a l’ordenament en el seu conjunt. Cal tenir present,
com a fet diferencial, que el desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del dret civil català, lligat al procés de
codificació iniciat el 2002, ha de considerar la possibilitat d’una producció correlativa de jurisprudència, entesa
com a instrument fonamental per a interpretar i consolidar el dret positiu.
D’acord amb el que disposa el Codi civil de Catalunya,
l’accés a la cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de dret civil català es pot fonamentar en la infracció de la jurisprudència del mateix
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal
de Cassació de Catalunya.
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S’estableixen mecanismes per a fer possible el recurs de
cassació en totes les matèries. L’experiència evidencia
que el nombre de recursos de cassació que arriben al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és molt reduït i circumscrit a determinats àmbits del dret català.
Efectivament, la rellevància de la jurisprudència cassacional respecte al dret civil de Catalunya és encara més
feble si ens atenim a la tipologia de matèries a què es
refereixen els recursos. Fins i tot hi ha moltes matèries
que, pel fet de no assolir l’import mínim que estableix la
Llei d’enjudiciament civil, o per la dificultat d’articular
els requisits de la via de l’interès cassacional, no tenen
accés a cassació.
En aquesta línia, amb les finalitats de no excloure cap
tipus d’assumpte de la possibilitat d’accedir a la cassació,
remarcar el caràcter fonamental que per al dret civil català té la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i procurar un increment moderat del nombre de recursos, s’estableix que l’interès cassacional regeix l’accés a la cassació de tots els assumptes. Per tant,
es podrà recórrer en cassació quan hi hagi contradicció
entre la resolució impugnada i la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i quan
s’al·legui la manca de jurisprudència indicada. També
s’especifica, per a aquest darrer supòsit, que el temps
de vigència de la norma amb relació a la qual s’al·lega
la manca de jurisprudència no desvirtua en cap cas la
concurrència d’interès cassacional. En el context de desenvolupament del dret civil català, es prioritza que no hi
hagi cap tipus d’assumpte que resti sense la possibilitat
que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’hi
pugui pronunciar, tot entenent que el risc que es produeixi una allau d’assumptes és remot.
La contradicció entre resolucions de diverses audiències
provincials o de llurs seccions no s’inclou com a expressió de l’interès cassacional en matèria de dret civil català, perquè amb els criteris establerts queden cobertes
les finalitats de la cassació, atès que, com s’ha indicat,
la manca de jurisprudència dóna accés a la cassació en
tots els casos.
Aquesta llei circumscriu la seva vigència a l’àmbit de la
competència de la Generalitat i a les especialitats processals del dret civil català. Per aquesta raó, a més d’establir les especialitats indicades, atén les situacions que
es poden generar per la concurrència de la normativa
estatal i la catalana en un mateix assumpte. Si bé es cert
que l’al·legació de la infracció d’un precepte de dret civil
català habilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a conèixer de la cassació amb relació a qualsevol
dels objectes que contingui el procés, també ho és que no
totes les pretensions acumulades tenen accés a cassació
per aquest sol fet. Cal, a més, que cada acció o pretensió
compleixi els criteris d’impugnabilitat que estableix la
legislació que hi és aplicable. De manera que pot succeir
que unes pretensions tinguin accés a cassació i d’altres no.
Aquesta llei s’estructura en quatre articles i dues disposicions finals.
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als assumptes que es regeixen per l’ordenament civil català.

Article 2. Resolucions recurribles
i infraccions al·legables
1. Es pot recórrer en cassació, d’acord amb aquesta llei,
contra les resolucions en matèria civil de les audiències
provincials amb seu a Catalunya.
2. El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusivament o juntament amb altres motius d’impugnació, en la
infracció de normes de l’ordenament civil català.
3. L’al·legació de la infracció d’un precepte constitucio
nal o de la doctrina del Tribunal Constitucional amb relació al dret civil català dóna accés a la cassació davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els casos i amb els requisits que estableix aquesta llei, si no
escau la cassació davant el Tribunal Suprem.

Article 3. Requisits d’accés a la cassació
davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya
Tenen accés a cassació davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya els assumptes el motiu d’impugnació dels quals es fonamenti en una de les causes següents:
a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta
de sentències reiterades del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya.
b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya. El temps de vigència de la norma amb
relació a la qual s’al·lega la manca de jurisprudència no
n’impedeix l’accés a la cassació en cap cas.

Article 4. Recurs amb relació
a les especificitats processals derivades
del dret civil català
Si en la resolució del recurs de cassació s’estima la infracció d’una norma processal de l’ordenament civil
català, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
d’ordenar la mesura adequada per a fer efectiva la dita
norma.

Disposicions finals
Primera. Aplicació de la llei
Aquesta llei s’aplica a les resolucions de les audiències
provincials dictades a partir de la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica al recurs de cassació substanciat pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació
3.01.02.
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Proposta de resolució sobre el sistema
d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 250-00637/09

Esmenes presentades
Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla de treball d’avaluació i planificació
de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos
d’Esquadra
Tram. 250-00636/09

Reg. 26045 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 30.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26045)

1

Esmenes presentades
Reg. 26044 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 30.11.2011

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

A l’apartat a).
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26044)

1

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

De l’encapçalament de la proposta de resolució.
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar, en el termini de quatre mesos, un pla
de treball d’avaluació i planificació dels Mitjans Aeris
del Departament d’Interior que, inclogui entre d’altres
actuacions:

2

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

a) Avaluar i modificar, si s’escau, el sistema d’avaluació
de les «tècniques d’autocontrol» i de les «pràctiques interdisciplinàries» per tal d’incrementar l’objectivitat en
l’avaluació i minvar la subjectivitat per part dels examinadors i estudiar la possibilitat de que l’avaluació sigui realitzada per un instructor diferent a l’assignat a l’escamot.

2

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

A l’apartat b).
b) Revisar els procediments per tal de garantir que tots
els alumnes, en termes generals, facin el mateix nombre,
nivell i tinguin la mateixa durada les pràctiques. Tanmateix, que les qualificacions de les pràctiques i la seva
motivació puguin ser conegudes pels alumnes, al final de
cada sessió de pràctiques, si s’escau.

A l’apartat a).
humans i materials (especialment, els aparells) de la Unitat.

3

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

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

A l’apartat d).

A l’apartat b).
b) La previsió i el calendari de dotació dels mitjans humans necessaris pel desenvolupament de les funcions
que li son pròpies.

4

3

d) Revisar els protocols d’actuació en els supòsits en que
un alumne pugui posar en coneixement de la direcció
una pressió excessiva i/o un maltractament psicològic
per part d’un instructor, introduint, si s’escau, modificacions per millorar-ne la resposta, i avaluar el tractament,
en el seu cas, donat als casos que s’hagin pogut produir en
el curs 2010-2011.

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

A l’apartat d).
d) La previsió i el calendari per l’adjudicació dels con
tractes corresponents.

3.10.25.
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Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)
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Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

A l’apartat e).

Al punt 4.

e) Avaluar i introduir, si s’escau, aquelles millores que
siguin necessàries l’actuació en aquells casos on es comunica a l’alumne que no ha superat el curs, és a dir, que
se’l qualifica com «no apte» i se’l convida a marxar de la
seu de l’institut.

4. Que, s’impulsi, conjuntament amb les entitats representatives del món local, l’aprovació d’ordenances municipals dels ens locals per infraccions i sancions en l’ús de
les platges a Catalunya.

Proposta de resolució sobre la regulació de
les infraccions i les sancions relatives a l’ús
de les platges
Tram. 250-00639/09

Proposta de resolució sobre la negociació
de la reducció de les tarifes d’aparcament de
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als acompanyants
de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09

Esmenes presentades
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Reg. 26046 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 30.11.2011

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26046)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

1

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

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Al punt 1.
1. Estudiar l’impuls de les mesures legislatives necessàries per regular les infraccions i les corresponents sancions
en l’ús de les platges de Catalunya per evitar tots aquells
comportaments que posen en perill al seus usuaris i el
fet de desobeir les indicacions dels socorristes, tot iniciant un procés de diàleg previ amb les entitats municipalistes i els ajuntaments que en els seus termes municipals
disposin de platges.

2

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

Proposta de resolució sobre la determinació
dels municipis de l’Anoia que formen part de
l’àmbit funcional del Penedès
Tram. 250-00676/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Al punt 3.
3. Adoptar les reformes normatives que siguin necessàries per tal que en els casos d’imprudència, que es concretaran en la normativa corresponent, la Generalitat pugui
rescabalar de les despeses pel salvament de la persona
imprudent i analitzar la possibilitat d’habilitar legalment
als ajuntaments que es puguin rescabalar en els supòsits
que siguin aquests els titulars del servei de rescat.
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Proposta de resolució sobre la recuperació
del servei permanent d’ambulàncies a la Sénia

Núm. 201

Proposta de resolució sobre la construcció de
l’Institut Lluís de Requesens, de Molins de Rei
Tram. 250-00680/09

Tram. 250-00677/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres del nou equipament educatiu de la Ràpita

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00681/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00678/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre les obres de
construcció de la variant de Vallirana de la
carretera N-340

Tram. 250-00682/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00679/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió de
l’obra i la figura de Mossèn Josep Armengou
i Feliu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Proposta de resolució sobre la presència
d’especialistes en geologia als equips tècnics de GISA
Tram. 250-00683/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Núm. 201

Proposta de resolució sobre la modificació
del Decret que regula el servei del transport
escolar i del document Criteris que s’han
seguit per a l’establiment de la proposta
de finançament dels serveis de transport i
menjador escolar per al curs 2011-2012
Tram. 250-00686/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el retorn del
transport sanitari urgent i la recuperació de
l’atenció continuada de vint-i-quatre hores en
diversos centres d’atenció primària i àrees
bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona

Proposta de resolució sobre la prestació del
servei d’autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09

Tram. 250-00684/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment
dels convenis i acords signats referents al
concert de places públiques a la Residència
de la Plataforma Centre Multiserveis i al centre de dia del centre d’atenció primària integral Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Proposta de resolució sobre el finançament
de la variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Núm. 201

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei de transport escolar no obligatori
a Sarrià de Ter

Proposta de resolució sobre el reforç del personal sanitari en els països en vies de desenvolupament

Tram. 250-00689/09

Tram. 250-00692/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei de transport escolar no obligatori
al Gironès
Tram. 250-00690/09

Proposta de resolució sobre la modificació
legislativa per a l’equiparació fiscal de les
persones acollides
Tram. 250-00693/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució de condemna del règim del Govern de Síria i sobre la protecció
dels ciutadans sirians a Catalunya
Tram. 250-00691/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la consideració del Comitè d’Avaluació de Necessitats
de Serveis Socials en els processos estratègics del Sistema Català de Serveis Socials
Tram. 250-00694/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Núm. 201

Proposta de resolució sobre la col·laboració
amb la Fundació Emma per a aconseguir el
finançament necessari per a prestar els serveis

Proposta de resolució sobre el garantiment
del subministrament d’aigua potable a l’Argentera per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua

Tram. 250-00696/09

Tram. 250-00699/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat
del servei d’urgències del CAP El Pla, a Sant
Feliu de Llobregat

Proposta de resolució sobre el pagament
als lletrats d’ofici i sobre les mesures per a
evitar l’ús abusiu de la justícia gratuïta

Tram. 250-00697/09

Tram. 250-00700/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre l’acreditació
pel Grup Ficosa del canvi de condicions que
justifica l’incompliment dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de
Rubí i de Viladecavalls

Proposta de resolució sobre el manteniment
del servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant
Feliu de Llobregat

Tram. 250-00698/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Tram. 250-00701/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Núm. 201

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un
pla de desenvolupament turístic del Berguedà

Proposta de resolució sobre el finiment de
les obres de la variant de Vallirana

Tram. 250-00702/09

Tram. 250-00705/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures per
a afavorir la construcció de la variant d’Olot
entre les carreteres C-152 i N-260

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres del nou centre d’educació secundària
de Sant Carles de la Ràpita

Tram. 250-00703/09

Tram. 250-00706/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre la cobertura de
les baixes i l’ampliació temporal de la planti
lla del Registre Civil de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00704/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a definir les funcions dels llocs
de treball de base de l’escala de suport del
Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Proposta de resolució sobre la presentació
del calendari d’execució de la segona fase de
la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Núm. 201

Proposta de resolució sobre la freqüència de
pas dels autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Igualada i Vilafranca del Penedès i la
instal·lació de marquesines a les parades de
Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de l’estació d’Ernest Lluch de
la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el calendari
d’execució de les obres d’accessibilitat de
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del
metro
Tram. 250-00712/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
Proposta de resolució sobre el compliment
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris de visites per als nens tutelats
a l’Espai de Visites per als Infants i Adolescents de Barcelona
Tram. 250-00710/09

Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de l’eix Transversal Ferroviari i la connexió d’aquest eix amb el port
de Barcelona
Tram. 250-00713/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Proposta de resolució sobre la declaració
de sòl contaminat de la finca ocupada pels
residus de l’empresa Massó i Carol, a Santa
Coloma de Cervelló

Núm. 201

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hos
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09

Tram. 250-00714/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i , Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa de
Montserrat
Tram. 250-00715/09

Proposta de resolució sobre la reducció dels
temps d’espera per a les consultes d’especialistes, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre la reobertura
del servei d’urgències nocturnes del CAP
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00716/09

Proposta de resolució sobre la reorganització del servei nocturn dels centres d’atenció
primària de Montcada i Reixac

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00719/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Proposta de resolució sobre la implantació
del sistema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Berguedà

Proposta de resolució sobre la renegociació
del conveni per al finançament del projecte
museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll

Tram. 250-00720/09

Tram. 250-00723/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32553).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació
del servei d’urgències nocturnes del CAP
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00721/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels compromisos acordats en el pacte de
salut amb l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat el 2008 i sobre la reconsideració de
la supressió del servei de pediatria del barri
Almeda
Tram. 250-00724/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
Proposta de resolució sobre la incorporació
de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00722/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Molins de Rei

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Corbera de Llobregat

Tram. 250-00726/09

Tram. 250-00729/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Vallirana

Proposta de resolució sobre el restabliment
del servei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00730/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00727/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Cervelló
Tram. 250-00728/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32553 i 32740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.12.2011 al 15.12.2011).
Finiment del termini: 16.12.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2011.

3.10.25.

Tramitacions en curs

27

12 de desembre de 2011

4.

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Núm. 201

Sol·licitud de compareixença de Pedro L.
Alonso, professor i director del Centre de
Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè
informi sobre la investigació de la vacuna
contra la malària

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

Tram. 356-00261/09

Renúncies de la condició de diputat

Sol·licitud

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre 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. Laia Ortiz Castellví,
del G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, i del Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu, del G. P.
Partit Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 2 de
desembre de 2011.

Sol·licitud: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté
Guasch, del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i
Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas
Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 32761).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió
del 02.12.2011.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: Els escrits presentats es reprodueixen en la
secció 4.67.

4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES
DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller
de Benestar Social i Família sobre les conclusions del grup de treball per a la lluita
contra la pobresa i per a la inclusió social
Tram. 355-00073/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Benestar Social i Família (reg. ).
Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.12.2011.

4.45.02.

Informació
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Renúncia de la condició de diputada

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Comunicació
Reg. 32767

A la Mesa del Parlament

Renúncia de la condició de diputat

D’acord amb el que preveu l’article 17.a) del Reglament
del Parlament, presento la meva renúncia com a diputada
al Parlament de Catalunya pel grup ICV-EUiA, amb motiu de la meva elecció com a diputada al Congrés dels
Diputats.

Comunicació
Reg. 32766

A la Mesa del Parlament
Juan Bertomeu i Bertomeu, diputat del Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, comunica la seva
renúncia com a diputat del Parlament de Catalunya en
haver estat escollit diputat electe per la circumscripció
de Tarragona en les eleccions generals del passat dia 20
de novembre d’enguany.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Laia Ortiz Castellví.
Diputada del GP ICV-EUiA

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011
Juan Bertomeu Bertomeu
Diputat del GP del PPC
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