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TRAMITACIONS EN CURS

3.15.

1. Defensa i protecció de la vida i seguretat de les per-
sones: 

– Fer prevaldre per damunt de qualsevol altre criteri en 
la campanya d’estiu la salvaguarda de la seguretat del 
bomber i la protecció i defensa de la vida de totes les 
persones relacionades amb la mateixa.

– Garantir que en tot moment es cercaran les circums-
tàncies de seguretat més idònies, ja sigui durant la nit 
o de dia i afavorint el replegament quan calgui, per tal 
de poder revaluar la situació i poder tornar a entrar a 
l’extinció.

– Assegurar que en qualsevol cas de perill greu per 
la vida dels que intervenen en l’extinció d’un incendi 
es disposarà d’un canal prioritari de comunicació per 
poder ser rescatat.

2. Recursos humans

– Ubicar als bombers amb segona activitat als llocs de 
destinació adaptats a les seves especificitats on es pugui 
aprofitar el bagatge, formació i experiència que posse-
eixen en campanyes d’incendi.

– Publicació urgent d’una nova convocatòria d’auxiliars 
forestals que prioritzi l’experiència en campanyes d’in-
cendis anteriors, sense cap tipus de restricció.

3. Recursos materials 

– Garantir que tots els dipòsits d’aigua ubicats a Cata-
lunya, estaran plenament operatius per les tasques d’ex-
tinció d’incendis, amb independència de l’Administració 
que ho gestioni.

– Proveir del mateix equipament a totes les persones 
que estan sotmeses al mateix risc.

– Incrementar la dotació pressupostària de la convoca-
tòria de la Resolució MAH/1054/2010 per atendre la 
demanda dels propietaris forestals afectats per la neva-
da de març de 2010, amb l’objecte de reduir al màxim 
possible el risc d’incendis forestals, un cop constatada 
l’abismal desproporció existent entre les sol·licituds 
d’ajuda formulades pels propietaris forestals afectats i 
les ajudes fetes efectives pel Govern.

– Incrementar la dotació pressupostària en la lí-
nea d’ajuts de la Generalitat en referència a l’Ordre 
GRI/376/2002 per atendre la demanda dels municipis, 
en relació a l’afectació real que ha tingut cada municipi, 
en extensió, intensitat, durada i despesa per la recupe-
ració integral.

– Aprovar un nou Decret ampliant les ajudes a aquells 
municipis que la despesa suportada és molt més impor-
tant que les ajudes rebudes. Aquesta distribució ha de 
tenir en compte els criteris relacionats amb l’afectació 
arrel de les nevades.

4. Funcionament 

– Donar compliment de la Llei de prevenció de riscos 
laborals i presentar per a la seva aprovació, si escau, 
pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral, de totes les 
instruccions, protocols, circulars i altra normativa que 
afecti a la seguretat dels bombers.

4. Insta el Govern a presentar, en el termini màxim d’un 
mes, una proposta de priorització d’aquelles inversions 
amb una major rendibilitat social i econòmica davant 
d’aquelles que aportin una menor competitivitat global, 
independentment de llur titularitat. La proposta desen-
voluparà, entre d’altres, els següents aspectes: 

a) El procediments interns del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques per incloure un estudi 
d’eficiència a cada nova infraestructura que es planifiqui 
a partir de 2010.

b) Una anàlisi numèrica del cost/benefici dels projectes 
previstos per al període 2010-2014, que permeti establir 
una ordenació de les obres segons el seu retorn econò-
mic i social.

c) L’establiment de les prioritats del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques en aquelles in-
fraestructures que contribueixin a incrementar més la 
competitivitat de l’economia. A aquests efectes, es reor-
ganitzaran els recursos econòmics del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per tal d’accelerar 
les licitacions i obres que obtinguin una major puntuació.

d) La determinació exhaustiva del tipus de finançament 
que s’emprarà per a cadascuna de les actuacions pre-
vistes, resultants de l’anàlisi anteriorment esmentada.

5. Adverteix, això no obstant, el Govern sobre els ris-
cos de la utilització abusiva de sistemes de finançament 
extrapressupostari de l’obra pública, que ha ja arribat 
al 36%, i l’insta a fer tots els esforços necessaris per 
mantenir els nivells d’inversió pressupostària.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P de CiU

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	campanya	de	prevenció	
i	extinció	d’incendis
Tram. 302-00250/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 73050 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.07.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la campanya de prevenció 
i extinció d’incendis (tram. 300-00298/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les 
següents mesures en relació a: 

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado

ANGEL
Resaltado
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INFORMACIó

4.67.

4. INFORMACIó

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	de	Ga-
ranties	Estatutàries
Reg. 72900

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del 
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lletra 
b), en relació a l’article 23, apartat b), de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
sol·liciten dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Ge-
neralitat de Catalunya sobre l’adequació a la Constitu-
ció espanyola de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut 
d’Autonomia, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, del projecte de llei de l’aranès (N.T. 200-
00080/08), i de forma especial dels preceptes que tot 
seguit es detallen: 

– Article 2, apartat 3, lletra a), en establir que l’aranès 
és la llengua d’ús preferent de totes les institucions de 
l’Aran, i per connexió amb aquest precepte també els 
següents: 

– Article 5, apartat 4, en establir que l’aranès és la 
llengua que s’ha d’utilitzar normalment per part de la 
Generalitat a l’Aran en les relacions dels seus òrgans i 
amb la ciutadania.

– Article 5, apartat 7, referent a l’ús preferent de la llen-
gua aranesa en l’àmbit de l’Administració General de 
l’Estat ubicada al territori d’Aran.

– Article 6, apartat 5, en establir que les institucions 
de la Generalitat i els ens locals que exerceixen com-
petències a l’Aran han d’emprar preferentment l’aranès 
en llurs relacions institucionals.

– Article 9, referent a l’ús de l’aranès en l’àmbit de l’Ad-
ministració de Justícia.

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan con-
sultiu de la Generalitat de Catalunya es basa en els se-
güents,

Fonaments jurídics

Interessa conèixer el parer d’aquest Consell sobre l’ade-
quació de la llei de l’aranès a la Constitució espanyola 
i a l’Estatut d’Autonomia, en especial pel que fa a les 
previsions dels articles 2, apartat 3, lletra a); article 
5, apartats 4t i 7è; article 6, apartat 5è, i article 9, del 
projecte de llei en els termes que exposem tot seguit, i 

– Definir amb criteris unitaris el funcionament de to-
tes les Sales d’Emergència de Catalunya. Creació de la 
figura intermèdia entre els operadors i el cap de Sala.

5. Polítiques

– Separar de les funcions de direcció i control de la 
Campanya d’Estiu al secretari general del Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
Sr. Joan Boada, i a la directora general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, Sra. Olga Lanau.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

ANGEL
Resaltado
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