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Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la instal·lació a 
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Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31
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Termini de presentació d’esmenes p. 33
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comarcal
Tram. 250-01354/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de semàfors per a la regulació del trànsit a Agramunt 
(Urgell)
Tram. 250-01355/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el compliment 
del calendari de les obres d’ampliació de l’estació de 
Sants, de Barcelona
Tram. 250-01356/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa relativa a la seguretat viària als po-
lígons industrials
Tram. 250-01357/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la promoció 
de la moda catalana
Tram. 250-01358/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció dels punts negres i els trams de concentració 
d’accidents de la xarxa viària i sobre el millorament 
de les condicions de seguretat
Tram. 250-01359/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el suport eco-
nòmic al Centre de Titelles de Lleida
Tram. 250-01360/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el reallotja-
ment dels veïns del carrer del Besòs, de Barcelona, 
durant les obres de rehabilitació de llurs habitatges 
i sobre les indemnitzacions pels perjudicis causats 
per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 250-01361/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una escola a la Portella (Segrià) per al curs 
2009-2010
Tram. 250-01362/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la indicació 
d’alguns topònims del Camp de Tarragona en les 
vies de comunicació
Tram. 250-01363/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou pont a Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 250-01364/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el protocol 
d’actuació amb relació al càncer de mama
Tram. 250-01365/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre els centres 
d’estudis de parla catalana
Tram. 250-01366/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el suport al 
projecte El Camí
Tram. 250-01367/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el desmante-
llament de la línia d’alta tensió Mas Figueres - Pierola 
a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01368/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs cobert al CEIP Joan Marquès Casals, 
a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01369/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40
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Proposta de resolució sobre les inscripci-
ons de les defuncions
Tram. 250-01370/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la programa-
ció de campanyes d’inspecció de control de l’eti-
quetatge de peix fresc i viu en el punt de venda al 
consumidor
Tram. 250-01371/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la concessió 
d’una línia de crèdits tous a ramaders per a posar 
en marxa plantes fotovoltaiques i de biogàs a les 
granges
Tram. 250-01372/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera C-244
Tram. 250-01373/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
de les mesures de disminució de la mobilitat a les 
vies de la primera corona de l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-01374/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels treballs d’interconnexió pendents de la línia del 
tren d’alta velocitat Barcelona - Nimes
Tram. 250-01375/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la creació de 
nous tipus de títols de transport públic de tarifa in-
tegrada
Tram. 250-01376/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la llengua estrangera original en les notícies 
dels informatius televisius de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-01377/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la freqüència de pas del servei ferroviari entre 
Barcelona i l’aeroport del Prat
Tram. 250-01378/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’aglomeració 
de passatgers a les andanes i els accessos de l’es-
tació de tren de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-01379/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la candidatura 
de Barcelona per a la seu de la Secretaria General 
del Procés de Barcelona - Unió per la Mediterrània
Tram. 250-01380/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el règim de 
visites entre el menor tutelat i la família biològica
Tram. 250-01381/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un itinerari històric i l’edició d’un recull de poesies 
en homenatge al general Moragues
Tram. 250-01382/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’aplicació ter-
ritorial dels quatre programes d’atenció directa des 
de centres de salut mental del Pla director de salut 
mental i addiccions
Tram. 250-01383/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un pla integral d’atenció per a les persones amb 
autisme
Tram. 250-01384/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’especialitat de salut mental com a catego-
ria professional de la infermeria
Tram. 250-01385/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla director de salut mental i addiccions i la imple-
mentació del Pla integral de salut mental
Tram. 250-01386/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’atenció buco-
dental gratuïta per als infants amb discapacitat
Tram. 250-01387/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i l’aplicació del protocol d’atenció de salut mental 
infantil i juvenil
Tram. 250-01388/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de Correus al barri del Poblenou, de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-01389/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la declaració 
de zona catastròfica del municipi de Salou (Tarra-
gonès)
Tram. 250-01390/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre els ajuts a les 
administracions locals per a paliar els danys causats 
per un temporal el novembre del 2008 al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01391/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
paliar els danys causats per un temporal el novem-
bre del 2008 al Camp de Tarragona i la declaració 
de zona catastròfica dels municipis afectats
Tram. 250-01392/08
Presentació p. 54

3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de su-
pressió de la limitació als complements autonòmics 
de les pensions no contributives
Tram. 270-00008/08
Esmenes a la totalitat p. 54

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la crisi eco-
nòmica
Tram. 300-00156/08
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures i l’obra pública
Tram. 300-00157/08
Presentació p. 55

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’habitatge
Tram. 300-00158/08
Presentació p. 55
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Interpel·lació al Govern sobre el suport al 
tercer sector social
Tram. 300-00159/08
Presentació p. 56

4.	 INFORMACIÓ

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost
Tram. 410-00003/08
Substitució de diputats p. 56

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 56
Substitució de diputats p. 56

Composició de la Comissió de Benestar i 
Immigració
Tram. 410-00010/08
Substitució de diputats p. 57

4.45.10.	 Comissions	específiques	creades	pel	
Reglament	o	per	lleis

Composició de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes
Tram. 412-00005/08
Substitució de diputats p. 57

4.45.12.	 Comissions	específiques	de	seguiment

Composició de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones
Tram. 411-00001/08
Substitució de diputats p. 57

Composició de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut
Tram. 411-00002/08
Substitució de membres especialistes en la matèria 
objecte d’estudi de la Comissió p. 57
Renúncia a la secretaria p. 58

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
192/VIII, sobre l’emplaçament dels serveis sanitaris 
de Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tor-
dera (Maresme)
Tram. 290-00155/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 
193/VIII, sobre el càncer infantil
Tram. 290-00156/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 196/
VIII, sobre la posada en funcionament d’una escola 
bressol a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 290-00158/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 
203/VIII, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndro-
me de fatiga crònica
Tram. 290-00165/08
Designació de la Comissió competent p. 60
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

Control del compliment de la Resolució 
205/VIII, per la qual s’aproven quatre informes de 
fiscalització
Tram. 290-00166/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 37/VIII, 
sobre la inclusió dels drets lingüístics en el conjunt 
dels drets humans
Tram. 390-00037/08
Designació de la Comissió competent p. 62

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
els consellers de Treball i d’Innovació, Universitats i 
Empresa sobre les actuacions previstes pel Govern 
amb relació a l’empresa SEAT
Tram. 354-00202/08
Rebuig de la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria i Comerç i Turisme amb 
la consellera de Treball sobre les mesures per a fer 
front a la crisi econòmica
Tram. 354-00204/08
Rebuig de la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre 
la crisi de la indústria del sector de l’automòbil
Tram. 354-00208/08
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
la consellera de Treball sobre la crisi de la indústria 
del sector de l’automòbil
Tram. 354-00209/08
Sol·licitud i tramitació p. 62

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey i Ramoneda, president de la Cambra d’Associ-
acions de Parcel·listes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 352-00659/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00660/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos Garrido, president de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00661/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00666/08
Sol·licitud p. 63
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Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00667/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença del president 
de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00668/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00669/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00670/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Masquefa, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00674/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Tordera, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00675/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00688/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00689/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença del represen-
tants de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00690/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00691/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00692/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra de Parcel·lis-tes - Associació amb 
relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00693/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00694/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Observatori del Paisatge amb relació al 
Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 352-00695/08
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Maurici 
Armengou Iglesias, gerent de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de la millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00696/08
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Joan Ven-
drell Campmany davant la Comissió de Peticions 
perquè exposi i ampliï l’escrit de petició relatiu a un 
procediment d’incapacitació
Tram. 356-00077/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Mercedes 
García Arán, catedràtica de dret penal de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, i de José Antonio Martín 
Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, davant 
la Comissió de Peticions perquè informin sobre la 
situació d’injustícia d’un immigrant marroquí
Tram. 356-00362/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí 
Morell, director general del Parc de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè exposi l’activitat i els projectes científics del 
centre
Tram. 356-00366/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de la fiscal 
superior de Catalunya davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la 
memòria de la Fiscalia corresponent al 2007
Tram. 356-00383/08
Sol·licitud p. 66

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Am-
bient i Habitatge sobre els treballs del departament 
amb relació al canvi climàtic
Tram. 355-00094/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 66

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de representants de la 
Cambra Empresarial i Professional LGBT de Bar-
celona, membre de la Cambra de Comerç Gai i Lès-
bica Internacional, davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè informin sobre 
les propostes d’aquesta entitat
Tram. 357-00078/08
Substanciació p. 67

Compareixença de Jordi Camí Morell, di-
rector general del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè ex-
posi l’activitat i els projectes científics del centre
Tram. 357-00231/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67
Substanciació p. 67
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4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 45
Convocada per al dia 12 de novembre de 2008 p. 67

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya relatiu a l’anàlisi sobre el tractament de la 
informació de l’accident d’un avió a Barajas el 20 
d’agost de 2008
Tram. 337-00042/08
Presentació p. 68

NOTES

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.

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.
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

Resolució	324/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’increment	dels	recursos	
destinats	a	les	organitzacions	no	gover-
namentals	que	treballen	en	l’àmbit	de	
la	sida
Tram. 250-00871/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 30.10.2008, DSPC-C 411

Comissió de CooperaCió i solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en sessió tin-
guda el dia 30 d’octubre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos 
destinats a les organitzacions no governamentals que 
treballen en l’àmbit de la sida (tram. 250-00871/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen- 
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 26654).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
incrementant els recursos destinats a les organitzacions 
no governamentals que treballen en l’àmbit de la sida, 
tal com ja s’ha fet en les convocatòries d’enguany en el 
marc del Programa per a la prevenció i l’assistència de 
la sida, i a avançar en l’estudi en curs sobre un possible 
finançament pluriennal d’aquestes organitzacions, en 
reconeixement del treball fet al llarg dels darrers anys.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

La secretària en funcions
de la Comissió El president de la Comissió
M. Assumpció Laïlla i Jou José Antonio Donaire Benito

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	323/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	programa	d’actes	
commemoratius	del	seixantè	aniversa-
ri	de	la	Declaració	universal	dels	drets	
humans
Tram. 250-00852/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 30.10.2008, DSPC-C 411

Comissió de CooperaCió i solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en sessió tin-
guda el dia 30 d’octubre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’actes commemoratius del seixantè aniversari  
de la Declaració universal dels drets humans (tram. 
250-00852/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26673).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya, amb relació al seixantè ani-
versari de la Declaració universal dels drets humans i al 
programa d’actes commemoratius que elabora l’Oficina 
de Promoció de la Pau i dels Drets Humans conjunta-
ment amb les organitzacions de Catalunya que treballen 
en aquest àmbit, insta el Govern a donar suport al pro-
grama i a fer-ne promoció.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

La secretària en funcions
de la Comissió El president de la Comissió
M. Assumpció Laïlla i Jou José Antonio Donaire Benito
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2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	l’elimina-
ció	dels	peatges	intermedis	de	l’eix	del	
Llobregat
Tram. 250-00943/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’accés	a	la	
Ciutat	de	Repòs	i	de	Vacances,	de	Tar-
ragona
Tram. 250-01124/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuï-
tat	de	l’autopista	AP-7	mentre	durin	
les	obres	de	la	variant	de	l’Aldea	(Baix	
Ebre)
Tram. 250-01139/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Resolució	325/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	col·laboració	en	pro-
grames	de	condemna	del	reclutament	
i	la	utilització	d’infants	soldat	en	con-
flictes	armats
Tram. 250-00957/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 30.10.2008, DSPC-C 411

Comissió de CooperaCió i solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en sessió tin-
guda el dia 30 d’octubre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la condemna de l’ús de nens 
soldat en els conflictes armats (tram. 250-00957/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen- 
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 27954).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar impulsant una política exterior coherent amb els 
compromisos adquirits en la Conferència Internacio-
nal de París i a continuar i intensificar la col·laboració 
en programes de reinserció social d’infants soldat i de 
condemna del reclutament i la utilització de menors en 
conflictes armats.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

La secretària en funcions
de la Comissió El president de la Comissió
M. Assumpció Laïlla i Jou José Antonio Donaire Benito
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’abarati-
ment	de	l’abonament	de	deu	viatges	de	
la	línia	d’autobús	entre	Reus	i	Tarrago-
na
Tram. 250-01146/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 413).

Proposta	de	resolució	sobre	la	millo-
ra	del	servei	de	la	línia	d’autobús	entre	
Reus	i	Tarragona
Tram. 250-01147/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
del	cobrament	d’un	suplement	per	la	ne-
teja	als	establiments	que	ocupen	un	es-
pai	al	port	de	Cambrils	(Baix	Camp)
Tram. 250-01152/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’eliminació	
dels	espigons	artificials	de	les	platges	
de	Cunit	(Garraf)
Tram. 250-01163/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’un	estudi	relatiu	als	efectes	de	l’enca-
riment	del	combustible	en	les	compa-
nyies	aèries	que	operen	a	l’aeroport	de	
Girona	i	en	el	sector	turístic	de	les	co-
marques	gironines
Tram. 250-01140/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
d’un	pla	d’actuació	integral	al	barri	de	
Ca	n’Espinós,	de	Gavà	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 250-01141/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
i	la	millora	de	l’enllumenat	dels	dos	ac-
cessos	al	barri	de	Ca	n’Espinós,	de	Ga-
và	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01142/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	sector	
de	l’automoció
Tram. 250-01211/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 21, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 414).

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	turística	del	Priorat	en	el	web	de	Tu-
risme	de	Catalunya	i	en	els	materials	
digitals	i	de	paper	relacionats	amb	el	
turisme	gastronòmic	i	enològic
Tram. 250-01242/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 21, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 414).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’accés	a	la	carretera	que	porta	
a	l’Albiol	i	les	Masies	Catalanes
Tram. 250-01166/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	la	telefonia	mòbil	al	Priorat
Tram. 250-01172/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	les	línies	
aèries	Girona	-	Madrid	i	Barcelona	-	Zu-
ric
Tram. 250-01174/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 27, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 
413).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	sòl	industrial	a	Solsona
Tram. 250-01198/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 21, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 414).
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3.01.01.

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 34791)

a la mesa del parlamento

José Domingo Domingo, Portaveu-Adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt i Antonio Robles Almeida, Dipu-
tat del Grup Parlamentari Mixt, que pertany a Ciuta- 
dans - Partido de la ciudadanía, d’acord amb allò previst 
a l’article 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent: 

Esmena a la totalitat de retorn al Govern del Projecte 
de llei d’educació amb NT 200-00043/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

José Domingo Domingo Antonio Robles Almeida
Portaveu-Adjunt GP Mixt Diputat GP Mixt

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 202-00044/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 34637 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 34637)

a la mesa del parlament

El grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que determina l’article 104 del Regla-
ment del Parlament, presenta una esmena a la totalitat 
de retorn de la Proposició de Llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació (Núm. de 
Tram. 202-00044/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC - CPC

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autori-
tat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 200-00038/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34979).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
i última.

Finiment del termini: 07.11.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.11.2008.

Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 200-00043/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 34786 i 34791 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 34786)

a la mesa del parlament

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveu l’article 104 del Reglament 
de la Cambra, presenta esmena a la totalitat de retorn al 
Govern del «Projecte de Llei d’Educació de Catalunya», 
amb N.T. 200-00043/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Carina Mejías i Sánchez
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3.01.02.

Proposició	de	llei	del	Consell	de	Garan-
ties	Estatutàries
Tram. 202-00051/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 35016 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2008

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 35016)

a la mesa del parlament

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveu l’article 117 en relació als 
articles 104 i 105 del Reglament de la Cambra, presenta 
esmena a la totalitat a la «Proposició de llei del Consell 
de Garanties Estatutàries», amb N.T. 202-00051/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

Carina Mejías i Sánchez

Proposició	de	llei	per	la	qual	es	desple-
guen	determinades	previsions	de	l’Esta-
tut	d’autonomia	de	Catalunya	en	matèria	
de	drets	lingüístics	en	l’àmbit	de	l’ense-
nyament	no	universitari
Tram. 202-00045/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 34790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 34790)

a la mesa del parlamento

José Domingo Domingo, Portaveu-Adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt i Antonio Robles Almeida, Dipu-
tat del Grup Parlamentari Mixt, que pertany a Ciuta- 
dans - Partido de la ciudadanía, d’acord amb allò previst 
a l’article 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent: 

Esmena a la totalitat de retorn de la Proposició de llei 
per la qual es despleguen determinades previsions de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria de drets 
lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament no universitari 
amb N.T 202-00045/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. Mixt

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

José Domingo Domingo Antonio Robles Almeida
Portaveu - Adjunt del GP Mixt Diputat GP Mixt

Proposició	de	llei	d’addició	de	l’apartat	
7	de	l’article	164	del	Decret	legislatiu	
2/2003,	del	28	d’abril,	pel	qual	s’aprova	
el	text	refós	de	la	Llei	municipal	i	de	rè-
gim	local	de	Catalunya
Tram. 202-00049/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (de l’1l.11.2008 al 24.11.2008).

Finiment del termini: 25.11.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’homolo-
gació	de	títols	i	l’ampliació	del	nombre	
de	places	d’estudi	de	la	professió	mè-
dica
Tram. 250-01175/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34172)

apartat 1

1 esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Supressió de l’apartat 1.

apartat 2

2 esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Departament de Salut conjuntament amb el Comis-
sionat d’Universitats i Recerca continuaran valorant la 
possibilitat d’ampliar el número de places d’estudi de la 
carrera de Medicina a les universitats catalanes.»

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
dels	centres	d’atenció	primària	Anton	
Borja	i	Sant	Genís,	de	Rubí	(Vallès	Oc-
cidental),	amb	els	serveis	mèdics	ne-
cessaris
Tram. 250-01151/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34167)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
treballant, en base al Pla Sanitari del Vallès, en la pos-
sible ampliació dels equips d’atenció primària per tal 
d’assolir les ràtios òptimes durant l’any 2009.»

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
de	mediació	intercultural	dels	centres	
de	salut
Tram. 250-01165/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 34556).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
d’urgències	hospitalàries	del	Garraf
Tram. 250-01187/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34164)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el 
marc del Pla Sanitari del Garraf 2006-2010 i el marc 
pressupostari 2009, a seguir treballant per adequar 
progressivament les ràtios de professionals dels equips 
d’atenció primària de salut, tot tenint en compte l’in-
crement necessari per ajustar els recursos actuals als 
ratis recomanats pel Departament i el creixement po-
blacional de la comarca.

Així com també a seguir treballant per constituir el con-
sorci sanitari del Garraf com a eina per a la millora dels 
serveis de l’atenció hospitalària de les persones de la 
comarca del Garraf (instrument que està actualment en 
tràmit en els diferents ajuntaments de la comarca).»

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	de	les	quantitats	pactades	per	la	
Generalitat	per	a	la	rehabilitació	del	bar-
ri	del	Carmel,	de	Barcelona
Tram. 250-01220/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 34472).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	l’Hospital	Comarcal	de	Calella	amb	el	
personal	i	les	infraestructures	necessa-
ris	per	a	reduir	les	llistes	d’espera
Tram. 250-01176/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34163)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar les accions realitzades per tal de 
tendir a reduir les llistes d’espera a l’Hospital Comarcal 
de Calella (Maresme).»

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuï-
tat	del	transport	públic	en	els	desplaça-
ments	per	activitats	escolars
Tram. 250-01186/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 34272).

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 35121).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 10.11.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	indem-
nitzacions	als	patrons	de	les	embarca-
cions	afectades	per	la	taca	de	fuel	del	
port	de	Tarragona
Tram. 250-01288/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	xarxa	
d’hospitals	comarcals
Tram. 250-01246/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34168)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

– Seguir considerant prioritari, tal com es posa de 
manifest en el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública, el manteniment de la xarxa d’hospitals d’utilit-
zació pública i l’elevat grau d’accessibilitat geogràfica 
que representa com un dels actius més importants de 
la sanitat catalana.

– Continuar prestant una especial atenció a la xarxa 
d’hospitals per a l’adequació dels seus recursos i la 
construcció d’una xarxa integrada de serveis, sobre 
la base del treball en col·laboració dels professionals 
i les potencialitats de les tecnologies de la innovació i 
la comunicació.»

Proposta	de	resolució	sobre	les	ba-
ses	reguladores	de	les	convocatòries	
d’ajuts	i	subvencions
Tram. 250-01252/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. Mixt (reg. 34712).

Comissió competent: Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit-
zació	i	la	publicació	del	Catàleg	de	car-
reteres	de	Catalunya
Tram. 250-01291/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	projec-
te	El	Camí
Tram. 250-01292/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	parc	de	bombers	volunta-
ris	a	Deltebre	(Baix	Ebre)
Tram. 250-01289/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	rebuig	
als	actes	d’homenatge	que	alguns	ajun-
taments	fan	a	persones	condemnades	
per	delictes	relacionats	amb	el	terroris-
me
Tram. 250-01290/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	xarxa	de	subministrament	
elèctric	del	Priorat
Tram. 250-01295/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
i	el	millorament	de	les	indemnitzacions	
dels	jutges	de	pau
Tram. 250-01296/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	del	rigor	i	l’equitat	en	el	procés	de	
contractació	i	convalidació	de	títols	del	
personal	mèdic	i	sanitari
Tram. 250-01293/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’estacions	depuradores	d’ai-
gües	residuals	al	Priorat
Tram. 250-01294/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
mesures	de	col·laboració	amb	Pirelli	en	
l’àmbit	de	la	investigació	i	la	innovació	i	
sobre	el	manteniment	del	màxim	nom-
bre	de	llocs	de	treball	de	la	factoria	de	
Pirelli	a	Manresa	(Bages)
Tram. 250-01299/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
d’un	protocol	d’actuació	en	el	cas	d’ac-
cident	o	incident	nuclear
Tram. 250-01300/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recepció	
del	senyal	de	televisió	a	Llorac	(Conca	
de	Barberà)
Tram. 250-01297/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’exemp-
ció	dels	ajuntaments	del	pagament	de	
l’IVA
Tram. 250-01298/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	del	servei	de	radiologia	del	centre	
d’atenció	primària	de	Pineda	de	Mar	
(Maresme)
Tram. 250-01303/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	del	servei	de	radiologia	del	centre	
d’atenció	primària	de	Tiana	(Maresme)
Tram. 250-01304/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	suspen-
sió	de	les	jubilacions	forçoses	de	per-
sonal	mèdic	de	l’Institut	Català	de	la	
Salut,	la	redacció	d’un	pla	de	recursos	
humans	i	la	creació	de	la	carrera	profes-
sional	de	metge	sènior
Tram. 250-01301/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	la	partida	pressupostària	correspo-
nent	per	a	la	finalització	de	les	obres	
de	construcció	i	la	posada	en	funciona-
ment	del	nou	centre	d’atenció	primària	
del	Masnou	(Maresme)
Tram. 250-01302/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	seguretat	a	les	línies	T-4,	T-5	
i	T-6	del	Trambesòs
Tram. 250-01307/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	intro-
ducció	d’espècies	de	fauna	salvatge	en	
el	medi	natural	del	Pirineu	i	la	redacció	
de	l’avantprojecte	de	llei	de	la	biodiver-
sitat
Tram. 250-01308/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	captura	
d’ocells	amb	vesc
Tram. 250-01305/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	les	condicions	del	programa	
de	barris	i	àrees	urbanes	d’atenció	es-
pecial
Tram. 250-01306/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Pla	general	d’ordenació	urba-
nística	de	Ripoll
Tram. 250-01311/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	persones	amb	
discapacitat	intel·lectual	a	la	Garrotxa
Tram. 250-01312/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	reduir	els	atacs	del	voltor	co-
mú	en	la	ramaderia	de	muntanya
Tram. 250-01309/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	tanca-
ment	de	la	planta	de	l’empresa	Tyco	
Electronics	Amp	España,	SA,	de	Ber-
ga
Tram. 250-01310/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Reial	decret	1382/2008,	relatiu	
a	la	modificació	de	diversos	reglaments	
generals	en	l’àmbit	de	la	Seguretat	So-
cial
Tram. 250-01315/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	indem-
nització	pels	avortaments	d’ovelles	de-
rivats	de	la	vaccinació	contra	el	virus	de	
la	llengua	blava
Tram. 250-01316/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	d’alt	nivell	de	tecnificació	de	
piragüisme
Tram. 250-01313/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	termini	per	al	pagament	de	
les	subvencions	directes	als	pagesos	
acollits	al	contracte	global	d’explotació
Tram. 250-01314/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	xarxa	de	calls
Tram. 250-01319/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reducció	
dels	terminis	de	pagament	de	la	Gene-
ralitat	als	proveïdors
Tram. 250-01320/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	conjunta	dels	ajuts	als	agricul-
tors	destinats	al	cessament	anticipat	de	
l’activitat	i	a	la	incorporació	de	joves
Tram. 250-01317/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	tramitació	dels	expedients	del	De-
partament	d’Agricultura,	Alimentació	i	
Acció	Rural
Tram. 250-01318/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.



10 de novembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 347

28

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	normativa	relativa	a	la	taxa	d’ani-
mals	sacrificats	als	escorxadors
Tram. 250-01323/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retalla-
da	de	les	prestacions	econòmiques	del	
personal	al	servei	de	l’Administració	pú-
blica	en	els	pressupostos	de	l’Estat
Tram. 250-01324/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	de	la	carretera	N-230	en	autovia
Tram. 250-01321/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	Pla	específic	d’infraestructures	de	
l’aeroport	d’Alguaire	(Segrià)
Tram. 250-01322/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	destitu-
ció	del	coordinador	de	Desplegament	
Territorial	i	de	Relacions	Institucionals	
del	Departament	de	la	Vicepresidència
Tram. 250-01327/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	xarxa	de	dipòsits	pluvials	
en	localitats	del	litoral	i	el	prelitoral
Tram. 250-01328/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	determi-
nació	dels	plans	d’usos	i	de	gestió	i	del	
finançament	de	les	zones	de	protecció	
especial	per	als	ocells
Tram. 250-01325/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	superfí-
cie	protegida	de	les	zones	de	protecció	
especial	per	als	ocells	a	les	comarques	
de	Lleida
Tram. 250-01326/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	previsió	
de	la	Comissió	d’Urbanisme	de	Catalu-
nya	per	a	la	construcció	d’habitatges	a	
la	Porta	Sud	de	Terrassa	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-01331/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua-
cions	per	a	millorar	les	infraestructures	
de	servei	del	Baix	Penedès
Tram. 250-01332/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	i	la	racionalització	de	les	restricci-
ons	al	transport	de	mercaderies	per	la	
xarxa	viària
Tram. 250-01329/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	per	la	qual	s’insta	
el	Govern	a	fer	les	gestions	necessàri-
es	davant	el	Govern	de	l’Estat	perquè	
adeqüi	el	Pla	bàsic	d’emergència	nucle-
ar	per	a	crear	una	estructura	directiva	
coordinada	dels	plans	d’emergència	nu-
clear	i	d’emergència	del	sector	químic	
de	Tarragona
Tram. 250-01330/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	TV-7211	entre	
Reus	i	Constantí
Tram. 250-01335/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
d’actuació	sobre	el	Pi	de	les	Tres	Bran-
ques
Tram. 250-01336/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	a	les	barreres	de	protecció	d’ele-
ments	per	a	protegir	la	integritat	física	
dels	motoristes	en	cas	d’accident
Tram. 250-01333/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
dels	recursos	humans	del	Registre	Civil	
de	Tarragona
Tram. 250-01334/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	de	la	continuïtat	de	les	delega-
cions	de	competències	en	matèria	de	
consum	als	consells	comarcals
Tram. 250-01339/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’organitza-
ció	d’una	jornada	de	portes	obertes	a	la	
nova	seu	judicial	de	la	Bisbal	d’Empor-
dà	(Baix	Empordà)
Tram. 250-01340/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’estació	depuradora	d’aigües	residu-
als	de	la	Bisbal	d’Empordà	(Baix	Em-
pordà)
Tram. 250-01337/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	del	prefix	telefònic	905
Tram. 250-01338/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	l’adequació	de	l’etiquetatge	de	l’oli	
d’oliva	a	la	normativa	de	la	Unió	Euro-
pea
Tram. 250-01343/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recep-
ció	de	les	televisions	autonòmiques	de	
titularitat	estatal	amb	independència	del	
lloc	de	residència
Tram. 250-01344/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	servei	d’urgències	durant	les	
vint-i-quatre	hores	del	dia	a	Portbou	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-01341/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	davallada	
de	l’ocupació	agrària
Tram. 250-01342/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	recur-
sos	materials	i	humans	del	servei	de	te-
leassistència	domiciliària	de	la	provín-
cia	de	Barcelona
Tram. 250-01347/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Begues	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01348/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	segre-
gació	de	l’entitat	municipal	descentra-
litzada	de	la	Canonja	del	municipi	de	
Tarragona
Tram. 250-01345/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	decla-
ració	del	centenari	de	la	Costa	Brava	
com	a	esdeveniment	d’excepcional	in-
terès	públic
Tram. 250-01346/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	 la	mo-
dificació	 de	 l’article	 5.3	 de	 l’Ordre	
ASC/432/2007,	relativa	a	la	determina-
ció	de	l’import	de	les	prestacions	eco-
nòmiques	del	Sistema	per	a	l’Autonomia	
i	l’Atenció	a	la	Dependència
Tram. 250-01351/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	d’alt	rendiment	esportiu	per	
a	ciclistes
Tram. 250-01352/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	dels	habitatges	en	règim	de	lloguer	
als	beneficiaris	d’habitatges	de	protec-
ció	oficial	que	no	poden	adquirir-los	per	
manca	de	finançament
Tram. 250-01349/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	territo-
rialització	de	l’assignació	tributària	de	
l’impost	sobre	la	renda	de	les	persones	
físiques	destinada	a	finalitats	d’interès	
social
Tram. 250-01350/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	semàfors	per	a	la	regulació	del	
trànsit	a	Agramunt	(Urgell)
Tram. 250-01355/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	del	calendari	de	les	obres	d’am-
pliació	de	l’estació	de	Sants,	de	Barce-
lona
Tram. 250-01356/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	d’un	informe	sobre	el	decreixe-
ment	de	la	iniciativa	empresarial	a	les	
comarques	de	Lleida
Tram. 250-01353/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Berguedà	en	el	Pla	d’iniciatives	de	
dinamització	comarcal
Tram. 250-01354/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	dels	punts	negres	i	els	trams	de	
concentració	d’accidents	de	la	xarxa	vi-
ària	i	sobre	el	millorament	de	les	condi-
cions	de	seguretat
Tram. 250-01359/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
econòmic	al	Centre	de	Titelles	de	Llei-
da
Tram. 250-01360/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	
d’una	normativa	relativa	a	la	seguretat	
viària	als	polígons	industrials
Tram. 250-01357/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	la	moda	catalana
Tram. 250-01358/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	indicació	
d’alguns	topònims	del	Camp	de	Tarra-
gona	en	les	vies	de	comunicació
Tram. 250-01363/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	pont	a	Sant	Pere	Pes-
cador	(Alt	Empordà)
Tram. 250-01364/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reallot-
jament	dels	veïns	del	carrer	del	Besòs,	
de	Barcelona,	durant	les	obres	de	reha-
bilitació	de	llurs	habitatges	i	sobre	les	
indemnitzacions	pels	perjudicis	causats	
per	les	obres	de	la	línia	5	del	metro
Tram. 250-01361/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	escola	a	la	Portella	(Se-
grià)	per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-01362/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
al	projecte	El	Camí
Tram. 250-01367/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desman-
tellament	de	la	línia	d’alta	tensió	Mas	Fi-
gueres	-	Pierola	a	Terrassa	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-01368/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	proto-
col	d’actuació	amb	relació	al	càncer	de	
mama
Tram. 250-01365/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	centres	
d’estudis	de	parla	catalana
Tram. 250-01366/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	progra-
mació	de	campanyes	d’inspecció	de	
control	de	l’etiquetatge	de	peix	fresc	i	
viu	en	el	punt	de	venda	al	consumidor
Tram. 250-01371/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	d’una	línia	de	crèdits	tous	a	rama-
ders	per	a	posar	en	marxa	plantes	foto-
voltaiques	i	de	biogàs	a	les	granges
Tram. 250-01372/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34601 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan 
Bertomeu i Bertomeu diputat, d’acord amb allò que pre-
veuen els article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió D’agricultura, 
Ramaderia i Pesca.

exposiCió de motius

La situació de crisi que pateix la nostra econòmica està 
afectant a tots els sectors productius de la nostra econo-
mia. Un dels sectors productius més afectats és el de la 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	gimnàs	cobert	al	CEIP	Jo-
an	Marquès	Casals,	a	Terrassa	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-01369/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	inscrip-
cions	de	les	defuncions
Tram. 250-01370/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2008 al 19.11.2008).

Finiment del termini: 20.11.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	carretera	C-244
Tram. 250-01373/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34628 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, i Dolors 
Montserrat i Culleré diputada, d’acord amb allò que 
preveuen els article 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
Territorial.

exposiCió de motius

La seguretat a les carreteres de Catalunya ha d’ésser 
una de les prioritats en la política vial del Govern de 
la Generalitat. Existeixen moltes carreteres al nostre 
territori que necessiten millorar-se i actualitzar-se per 
continuar donant servei a la població amb unes condi-
cions de seguretat pròpies d’un país modern.

Un exemple d’aquest tipus de vies és la carretera C-244. 
Aquesta carretera, en bona part del seu recorregut, està 
plena de corbes perilloses, que han provocat nombrosos 
accidents. És per tant, un punt amb un alt índex d’acci-
dentalitat, o com més conegudament es coneix, un punt 
negre de la xarxa viària catalana.

Des de les Administracions Locals s’ha demanat en di-
verses ocasiones actuar en aquesta via amb l’objectiu de 
reduir el nombre de corbes perilloses, per tal de reduir, 
així també el nombre d’accidents que es produeixen al 
llarg d’aquesta via. Un dels punts que més perill repre-
senta és, concretament, les corbes de la Passada. Da-
vant aquesta situació la Generalitat només ha presentat 
un projecte que finalment mai ha contingut la partida 
pressupostària, el que ha provocat l’impossibilitat de 
posar-ho en execució.

Per altra banda, en els últims dies s’ha anunciat l’instal·-
lació d’un radar, el qual no reduiria el nombre d’ac-
cidents, ja que el punt més previsible per a la seva 
col·locació, no és un punt conflictiu, per la qual cosa, 
l’objectiu d’aquest radar és sens dubte més recaptatiu, 
que no pas, preventiu. És per això que diverses Ens Lo-
cals de la zona han manifestat el seu rebuig a aquesta 
iniciativa.

Per tal de eradicar l’accidentalitat d’aquesta via, només 
cal posar en marxa el projecte ja elaborat per la Genera-
litat, i dotar-lo al mateix temps dels recursos necessaris 
per a la seva execució, així com també preveure de les 

indústria agrolimentària, que a Catalunya és l’empresa 
que més volum de negoci genera.

Aquest sector ha vist com en els últims mesos, les se-
ves matèries primes, les energies necessàries per al seu 
funcionament ha pujat considerablement el seu cost, 
el que sens dubte ha provocat que aquest encariment 
es repercuteixi en el preu final dels productes agraris 
i ramaders.

Una solució a aquesta problemàtica i que té suposaria 
una menor dependència a les energies que actualment 
s’utilitzen és la implantació de plantes solars i de bio-
gàs en les granges ramaderes. En aquestes instal·lacions 
existeixen les primeres matèries necessàries per la pro-
ducció d’energia solar, així com de biogàs, ja que s’apro-
fitaria els metres quadrats de les teulades, així com els 
purins i els fems que produeixen els animals.

Aquestes iniciatives suposarien introduir en les granges 
catalanes noves fonts d’energies renovables, que contri-
buirien al abaratiment dels preus dels productes agro-
limentaris, així com a respectar el medi ambient, tot 
evitant les conseqüències del canvi climàtic. D’una altra 
banda, la instal·lació de plantes productores d’energies 
renovables a les granges, contribuirien a trobar al rama-
ders alternatives a la crisi que pateix aquest sector.

La implantació de plaques solars i de plantes producto-
res de biogàs comporta un elevat cost, al que no poden 
fer front en l’actual situació molts dels ramaders, és per 
això des de la Generalitat s’ha de promoure aquest tipus 
de actuacions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa, juntament amb les entitats 
de crèdit, una línia de crèdits tous pels ramaders, que 
ajudin els ramaders a posar en marxa plantes fotovoltai-
ques i de biogàs en les granges amb la finalitat de crear 
energia renovables pel seu ús, així com diversificar els 
seus negocis.

Palau del Parlament, 21 de octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez Juan Bertomeu i Bertomeu 
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una velocidad máxima de 80 km/h en la primera corona 
del área metropolitana de Barcelona.

Recientemente, un estudio encargado a la UPC por la 
Generalitat ha concluido que, desde la aplicación de 
esta medida, las emisiones de óxidos de nitrógeno se 
han visto reducidas en tan sólo un 3,5% y un 4%, lo que 
queda muy lejos de las previsiones del Departamento de 
Medio Ambiente, que había previsto un descenso de las 
emisiones de un 20% y que por lo tanto sería necesario 
implantar otras medidas para que se reduzca el nivel de 
óxidos de nitrógeno en el aire de Barcelona.

A este dato y esta conclusión hemos de sumar la infor-
mación facilitada por Tránsito según la cual el precio 
de los carburantes y la crisis han producido un descenso 
de la movilidad del 7% durante los fines de semana y la 
vinculación que el Departamento de Política Territorial 
ha establecido entre la reducción de la movilidad y la 
reducción del PIB.

A pesar de las dudas sobre la efectividad de esta medida 
que estas informaciones levantan, el Gobierno no sólo 
no se ha planteado reconsiderarla sino que prevé, tal y 
como ha confirmado el director del Servicio Catalán de 
Tránsito, continuar la implantación de la medida en la 
segunda corona metropolitana y empezar a aplicar, de 
manera gradual, la velocidad variable en los accesos a 
Barcelona a partir de enero de 2009.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente, 

propuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a dejar sin efecto las medidas de disminución 
de la movilidad en un 20 % en las vías principales y en 
un 10% en las secundarias en la Zona 1 prevista en el 
Plan de actuación 2007-2009 para la mejora de la ca-
lidad del aire en 40 municipios del área metropolitana 
de Barcelona.

Palau del Parlament, 27 de octubre de 2008

 El Diputado de Ciutadans- 
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

corbes perilloses que al llarg dels quilòmetres es poden 
trobar.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Dotar dels recursos pressupostaris necessaris per 
a l’execució del projecte que té per objectiu l’arranja-
ment de les corbes de la Passada a la C-244, per tal 
de reduir el número d’accidents que en aquest pla es 
produeixen.

2. Elaborar un pla de millora i arranjament de la carre-
tera C-244 en tot el seu recorregut, en el que de forma 
principal es prevegi l’eliminació de les corbes més pe-
rilloses d’aquesta via, amb l’objectiu de reduir el seu 
alt índex d’accidentalitat, tot millorant la circulació per 
aquesta via.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez Dolors Montserrat i Culleré 

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
de	les	mesures	de	disminució	de	la	mo-
bilitat	a	les	vies	de	la	primera	corona	de	
l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-01374/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 34689 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlamento de Cataluña

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente Propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Medio Ambiente 
y Vivienda

exposiCión de motivos

El 1 de enero de 2008 entró en vigor la disminución de 
la movilidad en un 20 % en las vías principales y en 
un 10% en las secundarias en la Zona 1 que incluye a 
Barcelona y su área metropolitana prevista en el Plan 
de actuación 2007-2009 para la mejora de la calidad 
del aire en 40 municipios del área metropolitana de 
Barcelona, destinado a la reducción de la contamina-
ción atmosférica local, aprobado por el Gobierno de la 
Generalitat el pasado 10 de julio de 2007. En términos 
más simples, esta medida supone el establecimiento de 
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bajos de interconexión pendientes de la línea del AVE 
Barcelona-Nimes.

Palau del Parlament, 27 de octubre de 2008

 El Diputado de Ciutadans- 
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	nous	tipus	de	títols	de	transport	pú-
blic	de	tarifa	integrada
Tram. 250-01376/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 34691 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlamento de Cataluña

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente Propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Política Territorial

exposiCión de motivos

En el actual contexto de crisis económica, el debate 
sobre la necesidad de actualizar el sistema tarifario del 
transporte público integrado para favorecer a aquellos 
colectivos más necesitados que se ven obligados a uti-
lizar asiduamente los distintos medios de transporte 
público, cobra una especial actualidad.

Hasta el momento, las reformas del Gobierno en esta 
materia han sido siempre puntuales y localizadas, como 
en el caso de la entrada en servicio de la tarifa integra-
da de transporte público en 46 municipios del área de 
Gerona desde el 12 de junio de 2008, sin abordar este 
tema desde una perspectiva global (extensible a toda 
Cataluña) y en profundidad (alterando el actual sistema 
de subvención de los billetes por las Administraciones) 
que plantee un cambio radical del actual modelo de mo-
vilidad. Por otra parte, la necesidad de un modelo inte-
gral de aplicación en todo el territorio de Cataluña se ha 
convertido en una cuestión urgente, dado que ciudades 
como Tarragona, Lérida o Gerona han empezado ha 
aplicar sus propios sistemas de bonificaciones propios.

En estas circunstancias y desde esta perspectiva, el sin-
dicato CCOO ha hecho pública una propuesta que debe 
ser considerada ya que, por una lado, aborda el aspecto 
económico, buscando el beneficio de los usuarios, es-
pecialmente de aquellos colectivos más desfavorecidos, 
y solventando el agravio comparativo de los usuarios 
barceloneses, los más perjudicados por el actual sistema 
tarifario, y, por otro lado, plantea un modelo a escala 

Proposta	de	resolució	sobre	l’accele-
ració	dels	treballs	d’interconnexió	pen-
dents	de	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat	
Barcelona	-	Nimes
Tram. 250-01375/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 34690 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlamento de Cataluña

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente Propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Política Territorial

exposiCión de motivos

El pasado 16 de octubre de 2008 se celebró en la ciudad 
de Barcelona la Cumbre de ciudades por el AVE en 
la que las ciudades españolas de Barcelona y Gerona 
firmaron una declaración conjunta con las ciudades 
francesas de Beziers, Figueres, Montpellier, Narbona, 
Perpiñán y Toulouse en la que reclamaban a los Gobi-
ernos español y francés la aceleración de los trabajos 
pendientes de la línea Barcelona-Nimes.

En concreto, las ciudades firmantes de la declaración 
reclaman de estas administraciones la finalización de la 
variante Montpellier-Nimes, la estación de Sagrera en 
Barcelona, la nueva estación de Figueres y el trazado de 
Gerona. Igualmente, se pide la aceleración de las obras 
de modernización del tramo Perpiñán-Montpellier y la 
construcción de una nueva línea mixta de viajeros y 
mercancías entre estas dos ciudades.

La puesta en funcionamiento de la futura línea de AVE 
favorecería de manera determinante la creación de un 
espacio económico y competitivo en esta área, por lo 
que esta línea ha de convertirse en un objetivo priorita-
rio de este Gobierno.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente, 

propuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a realizar las gestiones necesarias ante el Gobi-
erno de España para que éste impulse el compromiso de 
las Administraciones española, francesa y comunitaria 
para acelerar de manera decidida las obras de los tra-
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Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	la	llengua	estrangera	original	
en	les	notícies	dels	informatius	televi-
sius	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals
Tram. 250-01377/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34695 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de Control de l’aCtuaCió de 
la CorporaCió Catalana de mitjans audiovisuals 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Meritxell Ruiz i Isern, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 
176 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exposiCió de motius

En un món cada cop més globalitzat, que obliga els 
països, les institucions i les persones a obrir-se cap a 
realitats més complexes i canviants, una de les necessi-
tats imperants és el domini de diversos idiomes. A ni-
vell econòmic, per exemple, el coneixement de diverses 
llengües es fa imprescindible per mantenir unes bones 
relacions comercials internacionals. Per tant, un dels 
objectius a treballar per a millorar la competitivitat de 
les empreses catalanes és la millora dels coneixements 
en llengües estrangeres dels treballadors, empresaris i 
professionals. Un altre exemple, és en l’àmbit educatiu 
on és del tot necessari pel seu desenvolupament futur 
que els alumnes que acabin els estudis obligatoris i 
postobligatoris tinguin un domini de com a mínim una 
llengua estrangera.

El mateix Consell d’Europa ha fet enguany unes reco-
manacions en política lingüística demanant una forta 
voluntat dels Governs per estimular el domini de diver-
ses llengües i potenciar el seu ús comunicatiu, acadèmic 
i professional.

A Catalunya, per assolir aquests objectius i treballar 
vers aquestes recomanacions, cal actuar en diferents 
fronts i una actuació coordinada dels departaments 
d’Educació; Innovació, Universitats i Empresa; Treball; 
i Cultura i Mitjans de Comunicació. Pel que fa a aquest 
últim Departament i en relació als mitjans de comuni-
cacions públics catalans, aquest s’han d’implicar més 
en aquest objectiu donat la influència que tenen sobre 
la societat catalana i la capacitat d’arribar a un gran 
nombre de persones.

Si ens centrem en els telenotícies produïts pels diferents 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, ens donem compte que cada cop que hi ha una 
intervenció d’una persona en una tercera llengua (ni 

autonómica que potencia radicalmente el uso del trans-
porte público y la fidelización de los usuarios y tiene, a 
la vez, evidentes beneficios medioambientales, sociales 
y de ahorro.

Así, el nuevo sistema tarifario de transporte público 
integrado de ámbito autonómico propuesto contaría con 
cuatro nuevos tipos de abonos específicos para niños 
(hasta los 16 años), estudiantes (hasta los 25), usuarios 
habituales por motivo laboral y colectivos con rentas 
bajas (jubilados, discapacitados, desempleados, viudos, 
etc.), con diferentes tipos de gratuidades y bonificaci-
ones y, en los dos primeros colectivos, con carácter 
estacional equivalente al año lectivo. Estos abonos se-
rían válidos para todos los tipos de transporte público 
colectivo y todos los operadores, excepto aquellos de 
ocio o turístico.

Igualmente, una reforma integral del actual sistema re-
quiere una adecuada financiación y reparto de respon-
sabilidades en esta materia entre las distintas Adminis-
traciones, tanto autonómica, como municipales.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente, 

propuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Crear los siguientes cuatro nuevos tipos de títulos de 
transporte público de tarifa integrada: 

a. Título anual de transporte unipersonal por motivos 
laborales, con un precio inferior a un 40% del resultante 
de la suma del coste de cuatro tarjetas T-Trimestre de la 
ATM de la Región Metropolitana d Barcelona.

b. Título escolar, consistente en tarjetas unipersonales 
gratuitas hasta los 16 años con validez temporal equi-
valente al curso escolar.

c. Título unipersonal para estudiantes de 16 a 25 años 
con validez temporal equivalente al año lectivo, con un 
precio del 50% de un título temporal tipo T-trimestre.

d. Título social, con tarifa gratuita o reducida para 
mayores de 60 años, discapacitados, desempleados, 
viudos y colectivos con rentas bajas. Las reducciones 
equivaldrán a un 60% en cualquier tipo de título mul-
tiviaje o temporal.

2. Impulsar la elaboración del anteproyecto de Ley de 
Financiación del transporte público para que sea apro-
bada en esta legislatura.

Palau del Parlament, 24 de octubre de 2008

Albert Rivera Diaz  José Domingo Domingo
Portavoz GP Mixto (C’s) Portavoz adjunto
 GP Mixto (C’s)



Núm. 347 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de novembre de 2008

45

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

trens a l’aeroport van sovint completament plens amb 
molta incomoditat a causa del gran nombre d’equipat-
ges.

Els 32,8 milions de passatgers que van passar per l’ae-
roport de Barcelona durant l’any 2007 és un motiu més 
que suficient per millorar els serveis de rodalies a l’aero-
port. A més d’aquest nombre de passatgers a l’aeroport 
del Prat hi treballen o tenen la seva base d’operacions 
prop de 15.000 treballadors.

En aeroports del nostre entorn que sovint ens serveixen 
de referència, al marge del transport públic en autobús 
o taxi, el tren te una oferta substancialment millor per 
unir la ciutat amb l’aeroport. En el cas de Paris l’ae-
roport Charles De Gaulle te servei de tren cada 10-15 
minuts i Orly cada 4-7 minuts amb el tren regional ràpid 
de París (RER). En el cas de Londres, l’aeroport de He-
athrow disposa del Heathrow Express que circula cada 
quart d’hora i el Heathrow Connect cada trenta minuts, 
al marge del metro i altres sistemes de transport públic. 
En el cas de Madrid, el metro circula cada 4-7 minuts 
per unir l’aeroport amb el centre de la ciutat.

Per convertir l’aeroport de Barcelona en un gran ae-
roport intercontinental cal també que els serveis de 
transport públic que han d’unir la ciutat amb l’aeroport 
tinguin una freqüència adequada. Això fa necessari in-
crementar l’oferta de l’únic mitjà fins ara de transport 
ferroviari que uneix l’aeroport amb Barcelona que és 
el servei de rodalies de RENFE amb un mínim d’una 
circulació més per hora per aconseguir que cada vint 
minuts hi hagi un tren a l’aeroport.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat l’increment com a 
mínim en una circulació per hora i sentit dels trens de la 
línia C10 de Rodalies que uneixen la ciutat de Barcelona 
i l’aeroport del Prat per tal que hi hagin sortides de trens 
com a mínim cada vint minuts.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

Josep Llobet i Navarro

català ni castellà) es tradueix automàticament sense 
donar la possibilitat d’escoltar les seves paraules amb 
la llengua original.

Per aquest motiu el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent 

proposta de resoluCió

«El Parlament insta la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a que sobre els talls de veu en intervenci-
ons que facin els protagonistes d’una notícia en una llen-
gua estrangera en els telenotícies produïts pels diferents 
des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
no es faci traducció simultània al català per tal es pu-
guin escoltar en la seva llengua original i contribuir així 
a l’aprenentatge i millora de llengües estrangeres, i se 
n’implementin els corresponents subtítols.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern
Portaveu del G: P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	freqüència	de	pas	del	servei	fer-
roviari	entre	Barcelona	i	l’aeroport	del	
Prat
Tram. 250-01378/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34814 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de polítiCa territorial

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenta la següent Proposta de resolució: 

exposiCió de motius

El transport públic que uneix la ciutat de Barcelona i 
l’aeroport del Prat és força deficient. En absència de 
metro que no està previst que arribi a l’aeroport fins 
d’aquí uns anys, les alternatives són l’autobús i el servei 
de rodalies de RENFE a través de la línia C10.

El servei de rodalies a l’aeroport ha estat en el passat 
un dels més afectats per les incidències causades per 
les obres de l’AVE i malauradament un cop acabades, 
la línia de l’aeroport és sempre la primera en resultar 
afectada o suprimida quan hi ha incidències que afecten 
a la circulació de trens.

Però el problema del que més es queixen els usuaris de 
la línia de l’aeroport és la baixa freqüència de pas. Úni-
cament circula un tren cada trenta minuts entre les 5.33 
del matí i la mitjanit. Com a conseqüència d’això els 
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de l’Aeroport del Prat habilitant espais i accessos dife-
renciats pels passatgers que van en sentit Barcelona dels 
que arriben a l’aeroport.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	la	candi-
datura	de	Barcelona	per	a	la	seu	de	la	
Secretaria	General	del	Procés	de	Barce-
lona	-	Unió	per	la	Mediterrània
Tram. 250-01380/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34824 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió d’aCCió exterior i de la unió 
europea

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposta de resolució.

exposiCió de motius

El passat dilluns dia 8 de setembre, en el marc de la 5a 
Conferència d’Ambaixadors, Barcelona va presentar la 
seva candidatura a acollir la Secretaria General de la 
Unió per la Mediterrània.

El Procés de Barcelona constitueix un pas decisiu cap 
a la consolidació de l’Associació Euromediterrània que 
va néixer a la ciutat de Barcelona el 1995. L’objectiu 
d’aquest Procés és fomentar el diàleg i la cooperació 
entre les dues ribes de la Mediterrània, disposant d’un 
marc estable de relacions multilaterals i de seguiment 
de projectes i iniciatives de cooperació.

La cooperació euromediterrània va rebre un nou impuls 
el passat juliol a París durant la cimera euromediterrània 
–que va reunir 43 caps d’Estat i de Govern de la Unió 
Europea i dels seus socis mediterranis– en el curs de 
la qual va tenir lloc la presentació oficial de Barcelona 
com a ciutat candidata a allotjar la Secretaria General 
de la Unió per la Mediterrània.

En el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània, 
hi participen els 27 Estats membres de la Unió Euro-
pea, així com Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovi-
na, Croàcia, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, 
Mauritània, Mònaco, Montenegro, l’Autoritat Palestina, 
Síria, Tunísia i Turquia. En total són 43 països europeus 
i mediterranis que busquen fomentar l’equilibri entre 
les dues ribes amb l’impuls de les polítiques eurome-
diterrànies.

Per tot això, i tenint en compte la llarga tradició històri-
ca de centralitat de la ciutat de Barcelona com a ciutat i 

Proposta	de	resolució	sobre	l’aglome-
ració	de	passatgers	a	les	andanes	i	els	
accessos	de	l’estació	de	tren	de	l’aero-
port	de	Barcelona
Tram. 250-01379/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34815 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de polítiCa territorial

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenta la següent Proposta de resolució: 

exposiCió de motius

El transport públic que uneix la ciutat de Barcelona i 
l’aeroport del Prat és força deficient. En absència de 
metro que no està previst que arribi a l’aeroport fins 
d’aquí uns anys, les alternatives són l’autobús i el servei 
de rodalies de RENFE a través de la línia C10.

Els usuaris de la línia de l’aeroport han de patir sovint 
els talls del servei i sobretot les aglomeracions fruit de 
l’escassetat de circulacions de la línia que són dues a 
l’hora. Per aquests motius, els trens van sovint plens.

Però al marge de la capacitat i la freqüència de la línia, 
a l’arribar a l’estació de l’aeroport els viatgers han de 
sortir de l’estació per la mateixa andana i portes per 
on entren els passatgers que volen agafar el tren cap a 
Barcelona. Aquest fet provoca perilloses aglomeracions 
de passatgers que al desplaçar-se per una andana estreta 
i majoritàriament amb maletes tenen greus problemes 
de mobilitat i sovint hi ha incidents entre passatgers per 
topades i per les presses. Finalment els passatgers entren 
i surten pels mateixos accessos de control a l’estació.

Aquesta situació dona una molt mala imatge de Bar-
celona només arribar. Les aglomeracions a l’estació de 
l’aeroport del Prat no només representen un perill per 
les persones sinó que donen la imatge d’una estació fer-
roviària d’un país del tercer mon.

Les obres que s’estan fent en els voltants de l’estació 
també afecten a la mobilitat dels passatgers.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar el Govern de l’Estat l’adopció de 
mesures urgents per tal d’evitar les aglomeracions de 
passatgers en les andanes i accessos de l’estació de tren 
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talunya, com per exemple el Codi de Família de Catalu-
nya o el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova 
el Reglament de protecció de menors i desemparats i de 
l’adopció, que fou parcialment modificat en un primer 
moment pel Decret 127/1997, de 7 de maig, i posterior-
ment pel Decret 62/2001, de 20 de febrer.

Atès que és pràctica habitual establir règim de visites 
entre els menors i la família biològica o tercers interes-
sats, visites que suposen una alteració de la quotidianitat 
del menor i, en moltes ocasions, de la família acollidora, 
si és el cas, per la alta càrrega emocional que aquestes 
suposen així com el desajust horari de les mateixes, en-
tenem que és prioritari respectar l’estabilitat del menor 
afectat i la sistemàtica de la família acollidora, que en 
últim terme desenvolupen una tasca social i personal 
admirable i generosa.

Per tot això, el Grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir les mesures legals i polítiques ne-
cessàries per tal que el règim de visita entre la família 
biològica i el menor tutelat –ja estigui en un Centre Re-
sidencial d’Acció Educativa o en una família acollidora 
durant el cap de setmana preferentment o, com a mí-
nim, fora de l’horari lectiu escolar– permeti congeniar 
el dret d’ambdues parts a mantenir relacions personals, 
tal i com preveu la Convenció sobre els drets dels in-
fants, i l’interès superior de l’infant, que també preveu 
la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, essent 
representats ambdós drets en diversa normativa aplica-
ble a Catalunya com el Codi de Família de Catalunya 
o el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament de protecció de menors i desemparats i de 
l’adopció, que fou parcialment modificat en un primer 
moment pel Decret 127/1997, de 7 de maig, i posteri-
orment pel Decret 62/2001, de 20 de febrer, intentant 
amb tot això minimitzar en la mesura del possible els 
efectes col·laterals de la càrrega emocional afegida que 
suposen les visites familiars per el menor dins el com-
plex context que ja viu d’antuvi.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i González
Portaveu del G.P. de CiU Diputada del G.P. de CiU

capital de Catalunya en l’arc Mediterrani, el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu suport incondicional a la candidatura 
de la ciutat de Barcelona per tal d’esdevenir la seu de la 
Secretaria General de la Unió per la Mediterrània.

2. Insta el Govern de la Generalitat, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la ciutat, en el cas que Barcelona 
obtingui l’adjudicació, a dur a terme totes les accions 
polítiques, administratives i logístiques necessàries per 
tal de fer possible, en el termini més breu possible, la 
instal·lació, posada en funcionament i desenvolupament 
de la Secretaria General de la Unió per la Mediterrà-
nia.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	règim	de	
visites	entre	el	menor	tutelat	i	la	família	
biològica
Tram. 250-01381/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34825 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i González, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

exposiCió de motius

Recordant que la Declaració Universal dels Drets de 
l’Infant, el Principi número 2, manifesta expressament 
que «en promulgar les lleis (...) la consideració fona-
mental a què caldrà atenir-se serà l’interès superior de 
l’infant». Així mateix el seu Principi número 7 expres-
sa clarament que «l’interès superior de l’infant serà el 
principi que guiarà aquells qui tenen la responsabilitat 
de la seva educació i orientació».

Tenint en compte també, que l’article 9.30 de la Con-
venció sobre els drets dels infants al·lega que «els Estats 
membres han de respectar el dret de l’infant separat 
dels seus pares o d’ambdós de tenir relacions personals 
i contacte directe amb tots dos regularment, tret de si 
això va contra el seu interès primordial».

Entenent que ambdues directrius resten recollides, en 
diverses ocasions, l’ordenament jurídic aplicable a Ca-
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La segona esposa del General, Magdalena Giralt, filla 
de Sort i baronessa de Bressui, instà repetidament a 
Carles III, esdevingut emperador d’Àustria, que interce-
dís davant el Rei d’Espanya perquè autoritzés la retirada 
del cap de Moragues.

Aquests fets han estat glossats en repetides ocasions 
per poetes i literats, i des de que el senyor Lluís Pujal 
i Carrera, primer biògraf de Josep Moragues i Mas, va 
publicar la vida i fets de l’heroi de la Guerra de Succes-
sió, a diverses poblacions de Catalunya s’han encadenat 
actes d’homenatge i de col·locació de monuments com-
memoratius del General Moragues.

Vist que la figura del General Moragues no té cap mena 
de protagonisme als actes cada vegada més massius que 
se celebren arreu de Catalunya les jornades de l’11 de 
setembre, que són els que tenen ressò als mitjans de 
comunicació.

Vist que l’heroi i màrtir de la Guerra de Successió, el 
General Moragues, és certament desconegut per bona 
part del poble de Catalunya, sigui perquè no forma part 
dels actes més multitudinaris de l’11 de setembre, sigui 
perquè no ha estat popularitzat per cap pel·lícula o obra 
de teatre.

Entenent que l’11 de setembre de 2014 viurem el 3r 
centenari de la derrota de Catalunya i la caiguda de 
Barcelona en mans de les tropes del Duc de Berwick, i 
que es presenta una clara ocasió per retre homenatge a 
la figura de l’heroi català i construir un cos de coneixe-
ments al seu entorn.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Redactar, en el termini de 6 mesos, un projecte de 
ruta cultural-patriòtica catalana centrada en el General 
Josep Moragues i Mas, heroi de la Guerra de Successió, 
que incorpori espais físics i poblacions que tingueren 
un significat en la seva vida, com ara l’Ermita de Sant 
Sebastià d’Osona com a marc de la signatura dels Pactes 
de la Capella de Sant Sebastià, Sant Hilari Sacalm, a 
la comarca de la Selva, Castellciutat, al municipi de la 
Seu d’Urgell, Sort, al Pallars Sobirà, o el Portal de Mar, 
a Barcelona.

2. Editar una publicació que incorpori la totalitat de 
les poesies que diferents autors han publicat als llarg 
de gairebé 3 segles per lloar la vida del General Mora-
gues, i trametre’l a tots els centres públics i concertats 
de primària i de secundària abans de l’11 de setembre 
de 2009.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G.P de CiU; Agustí 
López i Pla, diputat del G.P de CiU; Albert Batalla i 
Siscart, diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	itinerari	històric	i	l’edició	d’un	
recull	de	poesies	en	homenatge	al	ge-
neral	Moragues
Tram. 250-01382/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34826 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de polítiCa Cultural 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Agustí López i Pla, i 
Albert Baralla i Siscart, Diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent 

proposta de resoluCió per a bastir un itinerari històriC 
per diferents poblaCions de Catalunya que Constituï-
ren punts de referènCia del general josep moragues 
i mas, heroi de la guerra de suCCessió.

exposiCió de motius

Després de la mort de Carles II, a Europa va esclatar un 
conflicte entre diverses potències europees enfrontades 
per la successió de la Corona d’Espanya. L’any 1914 els 
felipistes varen derrotar els austriacistes i a Espanya es 
va instaurar la dinastia borbònica, el que va comportar 
la fi dels drets i privilegis de què havien gaudit els reg-
nes de la Corona d’Aragó.

Tot i que el corrent principal de la memòria, dels record 
de la història, sovint injust, ha posat l’èmfasi en la figura 
de Rafel de Casanova com a símbol de la resistència de 
tot un seguit d’herois populars, sovint es destaca com a 
figura oblidada la del General Josep Moragues i Mas, 
torturat i executat el 27 de maig de 1715 pels poders 
judicials i militars de Felip V.

Segons l’historiador Antoni Pladevall, el General 
Moragues va néixer al Mas Moragues, prop de Sant 
Hilari Sacalm. Es mantingué ferm en el seu suport a 
la candidatura al tron d’Espanya de Carles d’Àustria, 
monarca que s’havia compromès a respectar els drets 
de Catalunya. Fins i tot després de la signatura del Trac-
tat d’Utrech el General Moragues perseverà en la lluita 
contra les tropes felipistes.

Felip II assenyalà aquest personatge com a enemic fron-
tal dels seus interessos, concentrant en la seva figura 
els càstigs més destacats i la màxima crueltat. Se li re-
tiraren els honors militars i, descalç i vestit amb túnica 
de penitent, fou arrossegat per un cavall per carrers de 
Barcelona, decapitat i esquarterat. El seu cap fou expo-
sat dins una gàbia de ferro penjada al Portal de Mar de 
Barcelona, i restà en aquesta denigrant situació durant 
12 anys.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	integral	d’atenció	per	a	les	per-
sones	amb	autisme
Tram. 250-01384/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34828 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou, i Josep Lluis Cleries i Gonzàlez diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent: 

proposta de resoluCió sobre la CreaCió d’un pla inte-
gral d’atenCió per les persones amb autisme.

exposiCió de motius

L’autisme és un trastorn del desenvolupament que afecta 
tres àrees del comportament: les relacions socials i la 
interacció entre les persones, la comunicació (verbal o 
no) i la presència de patrons de conducta.

En l’actualitat els casos d’autisme són de 1/150, sent 
proporcionalment més present en els nens que en les 
nenes (1/4).

Actualment el diagnòstic no sol fer-se de manera clara 
abans del 4-6 anys d’edat, i l’atenció precoç perd part 
del sentit en tant que no sempre arriba a temps. Tot i 
així, és important també el paper normalitzador de l’es-
cola, que ha d’estar dotada amb els recursos necessaris 
per tal d’atendre les necessitats dels nens/es afectats 
d’autisme.

D’igual manera, les famílies i l’entorn més proper ne-
cessiten del suport de l’administració per tal de poder 
atendre les necessitats d’aquestes persones amb un ni-
vell alt de dependència.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament insta al Govern a: 

– Crear de manera urgent un Pla Integral d’Atenció 
per a les persones amb Autisme, amb la implicació de 
tots aquells departaments de la Generalitat implicats 
–especialment els de Salut, Acció Social i Ciutadania i 
Educació–, persones expertes i les associacions de pares 
i mares d’infants amb autisme, en un termini màxim de 
3 mesos, per tal de regular, unificar criteris i accions, 
donar suport i millorar l’atenció a tots els infants amb 
autisme i a les seves famílies.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
territorial	dels	quatre	programes	d’aten-
ció	directa	des	de	centres	de	salut	men-
tal	del	Pla	director	de	salut	mental	i	ad-
diccions
Tram. 250-01383/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34827 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou, i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús del que dis-
posen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

exposiCió de motius

Des de l’any 2006 Catalunya té aprovat un Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions, que pretén organitzar, 
planificar i millorar l’atenció a les persones afectades 
amb trastorn mental, així com les seves famílies, tenint 
en compte la distribució territorial dels recursos.

En aquest Pla Director consten quatre programes d’aten-
ció directe des dels Centres de Salut Mental (CSM) que 
en l’actualitat no estan implementats al territori, de ma-
nera homogènia ni equitativa.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar els quatre programes d’atenció directe des dels 
Centres de Salut Mental (CSM), en el marc del Pla Di-
rector de Salut Mental i Addiccions al territori allà on 
estigui previst.

Palau de Parlament, 23 d’octubre del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G.P de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	Pla	director	de	salut	mental	i	addic-
cions	i	la	implementació	del	Pla	integral	
de	salut	mental
Tram. 250-01386/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34830 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent: 

proposta de resoluCió sobre l’apliCaCió del pla direC-
tor de salut mental i addiCCions i la implementaCió 
del pla integral de salut mental

exposiCió de motius

A Catalunya un 2’5% de la població pateix algun tras-
torn mental greu, i una de cada quatre persones patirà 
algun problema de salut mental al llarg de la seva vida.

Aquesta és una situació de dependència que condicio-
narà la vida d’aquestes persones i les seves famílies, ja 
que són aquestes les que donaran el suport i l’acompa-
nyament necessari per la persona afectada amb algun 
trastorn mental.

És per això que la salut mental ha de tenir un paper 
important dins del marc de la salut, potenciant la pre-
venció, així com l’atenció a les persones i les famílies 
afectades.

Des de fa dos anys existeix un Pla de Salut Mental i 
Addiccions que promou la creació d’un Pla d’atenció 
Integral de Salut Mental.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dur a terme el desplegament total del Pla de Salut 
Mental i Addiccions de manera immediata,

2. Implementar de manera eficaç el Pla Integral de Salut 
Mental, amb la participació de tots aquells departaments 
de la Generalitat implicats, i altres agents socials per tal 
de donar una atenció adequada a les persones afectades 
de trastorns mentals i les seves famílies, en un termini 
no superior a 3 mesos.

Palau de Parlament, a 27 d’octubre 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G.P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

– Presentar aquest Pla un cop elaborat a la Comissió de 
Benestar i Immigració del Parlament de Catalunya.

Palau de Parlament, 27 d’octubre 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Lluis Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	de	l’especialitat	de	salut	men-
tal	com	a	categoria	professional	de	la	
infermeria
Tram. 250-01385/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34829 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent: 

proposta de resoluCió sobre el reConeixement de l’es-
peCialitat en salut mental Com a Categoria professi-
onal de la infermeria.

exposiCió de motius

Des de l’any 1987, amb el Reial Decret 992/1987 queda 
regulada l’obtenció del Títol d’Infermer/a Especialista, 
essent les dues primeres especialitats reconegudes les 
de Salut Mental i la infermeria Obstètric– Ginecològica 
(matrona).

Tot i així, l’Especialitat d’Infermeria en Salut Mental no 
ha estat reconeguda com a categoria professional, posant 
en evident desavantatge aquells professionals formats en 
Salut Mental que exerceixen la seva especialització en 
l’àmbit laboral pertinent sense que se’ls reconegui, i 
desenvolupant les funcions per les que estan preparats, 
sense una categoria professional que els empari.

Essent conscients de la tasca que duu a terme el Consell 
de la Professió Infermera per tal de clarificar les funci-
ons d’aquesta especialitat així com la seva regulació, 

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que recone-
gui la categoria professional del Infermer/a Especialista 
en Salut Mental, a partir d’allò que emani del Consell 
de la Professió Infermera i de manera vinculant, en un 
termini màxim de 3 mesos.

Palau de Parlament, a 27 d’octubre del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit-
zació	i	l’aplicació	del	protocol	d’atenció	
de	salut	mental	infantil	i	juvenil
Tram. 250-01388/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34832 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exposiCió de motius

L’any 1997, dins el programa de seguiment del Nen Sa 
del Departament de Sanitat de la Generalitat de Cata-
lunya, va protocol·litzar-se l’Atenció de Salut Mental 
Infantil i Juvenil, per tal de recollir i unificar els criteris 
d’atenció, detecció, seguiment i derivació d’aquells ca-
sos d’infants que presentessin símptomes d’un possible 
trastorn mental.

En aquest protocol, també es regula la derivació dins 
del circuit previst per l’atenció i seguiment d’aquests 
nens i nenes.

En l’actualitat, l’organització territorial de la salut ha 
canviat, així com les necessitats i els recursos que es 
necessiten per l’atenció d’aquestes persones i les seves 
famílies,

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a actualitzar 
el protocol d’atenció de salut mental infantil i juvenil i 
aplicar-lo amb la màxima celeritat.

Palau de Parlament, 29 d’octubre 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
bucodental	gratuïta	per	als	infants	amb	
discapacitat
Tram. 250-01387/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34831 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució 

exposiCió de motius

El mes de febrer d’enguany, el Departament de Salut va 
signar un conveni amb el Ministeri de Sanitat per tal 
de facilitar l’atenció bucodental gratuïta als infants. La 
implantació d’aquest conveni és prevista que es faci de 
manera progressiva fins l’any 2016.

Els infants que pateixen alguna discapacitat - la majo-
ria de les vegades de caire psíquic–, són un col·lectiu 
amb molts problemes físics bucodentals, però també 
amb problemes fisiològics en la deglució, masticació i 
la respiració.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar, de 
manera immediata, l’atenció bucodental gratuïta a tots 
els infants que presentin alguna discapacitat.

Palau de Parlament, 29 d’octubre 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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organismes competents, per tal d’obrir una oficina de 
correus al barri de Poblenou de Pineda de Mar (Mares-
me) adequada a les necessitats del barri.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	de	zona	catastròfica	del	municipi	de	
Salou	(Tarragonès)
Tram. 250-01390/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34869 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals

exposiCió de motius

Durant els dies 1 i 2 de novembre de 2008, diverses 
comarques de Tarragona han patit un dels pitjors tem-
porals dels últims anys. Els vents huracanats, les fortes 
precipitacions han provocat nombroses destrosses que 
han afectat a habitatges, instal·lacions municipals, així 
com en les infraestructures ferroviàries, deixant sense 
servei durant tot aquest temps una de les principals vies 
de comunicació de la zona.

Les sortides que han efectuat els serveis d’emergència, 
i les forces de seguretat posen de manifest la gravetat i 
la magnitud de la situació patida. En el Camp de Tarra-
gona, durant aquests dies s’han registrat 575 actuacions. 
Aquestes es van concentrar especialment a les comar-
ques del Baix Camp i al Tarragonès, on les principals 
assistències es fan realitzar a causa de caigudes d’arbres, 
baixos inundats, façanes amb problemes, i cotxes arros-
segats per l’aigua.

El municipi de Salou, és sens dubte una de les zones 
que més ha patit el temporal d’aquests dies. Les ratxes 
de fins a 160 km/h, juntament amb les fortes pluges 
han provocat greus afectacions en habitatges privats, 
mobiliari urbà, instal·lacions municipals, així com en 
vehicles de transport privats i col·lectius. Aquestes des-
trosses han comportat pèrdues milionàries difícilment 
assumibles per les famílies més afectades, al igual que 
les administracions locals i comarcals.

Per tal de restablir la normalitat i amb l’objectiu de col-
laborar a l’arranjament de les destrosses i desperfec-

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	oficina	de	Correus	al	barri	del	Po-
blenou,	de	Pineda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-01389/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34833 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

exposiCió de motius

Els ciutadans del barri del Poblenou a Pineda de Mar 
(Maresme) es troben en una situació deplorable pel que 
fa al servei de correus. Al barri hi viuen més de 10.000 
persones i no tenen cap oficina de correus.

A Pineda de Mar, tan sols està dotada d’una única ofici-
na de correus, que dóna servei a tots els barris de Pineda 
i al municipi de Santa Susanna. Per això, els veïns del 
barri de Poblenou han de fer llargs desplaçaments per 
a poder fer totes les gestions de correus.

El barri, a una distancia de més de 2 km fins a la oficina 
de correus, té molt poca comunicació amb transport pú-
blic des d’una part a l’altre del municipi, i els veïns han 
d’anar a recollir els telegrames, els girs i la paqueteria 
fent llargs desplaçaments.

La tasca de repartiment es realitza però amb moltes 
limitacions i no complint tots els requisits que els ve-
ïns del barri precisen. La lentitud del servei de correus 
repercuteix negativament i directament en el dia a dia 
del barri, fent que centenars de famílies i comerços no 
disposin d’un servei amb regularitat.

Tant necessària és la situació, que tant l’Ajuntament, 
l’Associació de veïns i comerciants han ofert i proposat 
un local adequat tant pel que fa a la ubicació, les di-
mensions i les comunicacions per dur a terme la nova 
oficina de correus.

L’oficina actual de Pineda de Mar ha d’atendre apro-
ximadament a més de 30.000 habitants, nombre molt 
important perquè es tingui en consideració la situació 
que actualment pateixen.

Entenem que és imprescindible que serveis tan bàsics 
com el de correus funcionin correctament.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a efectuar les gestions necessàries davant els 
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localitats han patit també les conseqüències d’aquest 
temporal. Les ratxes de fins a 160 km/h, juntament amb 
les fortes pluges han provocat greus afectacions en habi-
tatges privats, mobiliari urbà, instal·lacions municipals, 
així com en vehicles de transport privats i col·lectius. 
Aquestes destrosses han comportat pèrdues milionà-
ries.

Els danys provocats pels temporal sobrepassen en molt 
la capacitat dels ajuntaments per fer front a la seva re-
paració. Moltes instal·lacions i mobiliari municipal han 
estat afectats i els pressupostos municipals difícilment 
podran assumir la reparació de tot el que s’ha perdut. 
Per altra banda els ajuntaments ja estan assumint el cost 
d’actuacions urgents que s’han de fer per restablir els 
serveis bàsics afectats.

En ocasions anteriors en que s’han produït situacions 
similars, l’administració ha establert ajuts i subvencions 
tant a les administracions com als particulars afectats. 
Cal recordar els importants aiguats de l’any 2000 en que 
no només l’administració de la Generalitat va ajudar als 
municipis afectats sinó que l’administració de l’Estat, 
per mitjà del Reial Decret Llei 3/2001, de 9 de febrer, 
va establir beneficis fiscals pels afectats, línies de crèdit, 
ajuts d’emergència, i una línia de subvencions de tres 
milions d’euros pels ajuntaments afectats.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Crear una línia d’ajuts i subvencions dirigida a les 
administracions locals per tal de finançar les actuaci-
ons d’emergència de restabliment dels serveis bàsics 
de competència municipal afectats pel temporal que 
ha afectat a les comarques del Camp de Tarragona a 
principis de novembre de 2008.

2. Crear una línia d’ajuts i subvencions dirigida a les 
administracions locals per tal de finançar la reposició 
dels bens, instal·lacions i mobiliari urbà municipal da-
nyat com a conseqüència del temporal que ha afectat a 
les comarques del Camp de Tarragona a principis de 
novembre de 2008.

3. Demanar al Govern de l’Estat la creació d’una línia 
d’ajuts i beneficis pels ajuntaments i particulars afectats 
pel temporal que ha afectat a les comarques del Camp 
de Tarragona a principis de novembre de 2008.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

tes ocasionats pel temporal a la localitat de Salou, és 
necessari que el Govern de l’Estat actuï el més ràpid 
possible.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, d’acord amb l’Ajuntament de Salou, a iniciar 
tots els tràmits necessaris perquè el Govern de l’Estat 
declari aquest municipi com a zona catastròfica.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	a	
les	administracions	locals	per	a	paliar	
els	danys	causats	per	un	temporal	el	no-
vembre	del	2008	al	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01391/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 34870 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals

exposiCió de motius

Durant els dies 1 i 2 de novembre de 2008, diverses 
comarques de Tarragona han patit un dels pitjors tem-
porals dels últims anys. Els vents huracanats, les fortes 
precipitacions han provocat nombroses destrosses que 
han afectat a habitatges, instal·lacions municipals, així 
com en les infraestructures ferroviàries, deixant sense 
servei durant tot aquest temps una de les principals vies 
de comunicació de la zona.

Les sortides que han efectuat els serveis d’emergència, 
i les forces de seguretat posen de manifest la gravetat i 
la magnitud de la situació patida. En el Camp de Tarra-
gona, durant aquests dies s’han registrat 575 actuacions. 
Aquestes es van concentrar especialment a les comar-
ques del Baix Camp i al Tarragonès, on les principals 
assistències es fan realitzar a causa de caigudes d’arbres, 
baixos inundats, façanes amb problemes, i cotxes arros-
segats per l’aigua.

El municipi de Salou, és sens dubte una de les zones 
que més ha patit el temporal d’aquests dies, però altres 
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tacions als conreus poden resultar un esforç econòmic 
important.

És per tot això que, sens perjudici de les iniciatives que 
cada municipi pugui realitzar amb l’objectiu de buscar 
ajuts econòmics per a finançar les despeses a les que 
hauran de fer front, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Garantir el finançament necessari per als municipis 
del Camp de Tarragona afectats pel fenomen meteoro-
lògic del dia 2 de novembre amb la finalitat de fer front 
als desperfectes soferts.

2. Donar el suport necessari a l’Ajuntament de Salou, i a 
d’altres municipis que se’n puguin acollir, en el supòsit 
que el consistori insti la declaració de zona catastròfica 
i es compleixin els requisits legals corresponents.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G.P de CiU Diputada del G.P de CiU

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	supressió	de	la	limitació	als	com-
plements	autonòmics	de	les	pensions	
no	contributives
Tram. 270-00008/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 34704 i 34792 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 34704)

a la mesa del parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de Llei de supressió de la 
limitació als complements autonòmics de les pensions 
no contributives (Núm. de Tram. 270-00008/08).

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	paliar	els	danys	causats	per	un	
temporal	el	novembre	del	2008	al	Camp	
de	Tarragona	i	la	declaració	de	zona	ca-
tastròfica	dels	municipis	afectats
Tram. 250-01392/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 34909 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.11.08

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exposiCió de motius

El fort temporal de pluja i vents huracanats registrats 
entre les 4 i les 6 de la matinada del passat diumenge dia 
2 de novembre a les comarques del Camp de Tarragona 
van ocasionar gravíssims danys en alguns municipis de 
la costa com Salou, fet que ha portat que el consistori 
s’estigui plantejant la possibilitat que sigui declarat com 
a zona catastròfica.

Malauradament aquesta tempesta va estendre’s també 
cap a zones de l’interior. El petit tornado que s’inicià al 
Pla de Santa Maria acabà afectant d’altres municipis 
de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà 
com Sarral, Cabra del Camp, Vimbodí i l’Espluga de 
Francolí.

Els municipis d’aquestes comarques que en van resultar 
més afectats van ser el Pla de Santa Maria i Cabra del 
Camp. Al Pla de Santa Maria, el temporal va causar 
danys en mobiliari urbà i alguns conreus, i en el cas de 
Cabra del Camp, el municipi més greument afectat, la 
urbanització Miralcamp va veure com les fortes pluges 
i els vents huracanats arrencaven algunes teulades de 
diverses cases de la urbanització, molts arbres, mobili-
ari urbà i com també torres d’alta tensió patien també 
greus desperfectes.

El resultat de tot això va comportar que l’ajuntament 
del Pla de Santa Maria, Sarral i el de Cabra del Camp 
realitzessin durant el dia d’ahir treballs de neteja dels 
desperfectes causats, treballs diversos per apartar els 
arbres i mobiliari urbà que impedia el pas per determi-
nats carrers, etc.

Els danys causats en aquests municipis, no són tant 
greus com els que varen patir els municipis de la costa. 
No obstant, al tractar-se de petits municipis, els costos 
derivats de tots aquests treballs, les ajudes als veïns 
afectats, així com altres possibles derivats de les afec-
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amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 12 i 13 de novembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del departament de Treball 
de la Generalitat pel que fa a la situació actual de crisi 
que viu Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures	i	l’obra	pública
Tram. 300-00157/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35185 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 07.11.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’in-
fraestructures i obra pública? 

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008.

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’habitatge
Tram. 300-00158/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35186 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 07.11.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
política d’habitatge? 

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008.

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU

1 esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC - CPC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, Portaveu GP ICV – EuiA

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 34792)

a la mesa del parlamento

José Domingo Domingo, Portaveu-Adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt, i Antonio Robles Almeida, Diputat 
del Grup Parlamentari Mixt, que pertany a Ciutadans-
Partido de la ciudadanía, d’acord amb allò previst a 
l’article 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent: 

Esmena a la totalitat de retorn de la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de supressió de la limitació als complements 
autonòmics de les pensions no contributives amb NT: 
270-00008/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

José Domingo Domingo Antonio Robles Almeida
Portaveu-Adjunt del GP Mixt Diputat del GP Mixt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	crisi	
econòmica
Tram. 300-00156/08

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35116 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 07.11.08

a la mesa del parlament

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
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4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	d’Econo-
mia,	Finances	i	Pressupost
Tram. 410-00003/08

Substitució de diputats
Reg. 34875 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

Alta: Maria Àngels Cabasés i Piqué

Baixa: Uriel Bertran i Arrué

Composició	de	la	Comissió	de	Treball,	
Indústria,	Comerç	i	Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 34602 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

Alta: Xavier Vendrell i Segura

Baixa: Maria Àngels Cabasés i Piqué

Substitució de diputats
Reg. 34604 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

a la mesa del parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu l’article 40.1 del Reglament de la Cambra, 
comunica la designació del següent diputat com a Por-
taveu de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme: 

Alta: Xavier Vendrell i Segura

Baixa: Uriel Bertran i Arrué

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu
 

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	suport	
al	tercer	sector	social
Tram. 300-00159/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 35187 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 07.11.08

a la mesa del parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la 
següent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya.

Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
relació al suport al Tercer Sector Social?

Palau Parlament, 7 de novembre de 2008.

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI-
MENT

Composició	de	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones
Tram. 411-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 34605 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

Alta: Marina Llansana i Rosich

Baixa: Maria Àngels Cabasés i Piqué

Composició	de	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut
Tram. 411-00002/08

Substitució de membres especialistes en la 
matèria objecte d’estudi de la Comissió

Comissió sobre les polítiques de joventut 

El dia 28 d’octubre de 2008 s’ha reunit la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut i ha aprovat la següent 
substitució de membres especialistes en la matèria ob-
jecte d’estudi de la Comissió: 

Baixa: David Cid Colomer

Càrrec: Coordinador nacional de Joves d’Esquerra Ver-
da 

Alta: Janet Sanz Cid

Càrrec: Coordinadora nacional de Joves d’Esquerra 
Verda 

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

 La presidenta
La secretària de la Comissió de la Comissió
Anna Figueras i Ibàñez Laia Ortiz i Castellví

Composició	de	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració
Tram. 410-00010/08

Substitució de diputats
Reg. 34633 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

Alta: Alfons Quera i Carrè

Baixa: Xavier Vendrell i Segura

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició	de	la	Comissió	de	la	Sindi-
catura	de	Comptes
Tram. 412-00005/08

Substitució de diputats
Reg. 34634 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

a la mesa del parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu l’article 40.1 del Reglament de la Cambra, 
comunica la designació de la següent diputada com a 
Membre i Portaveu de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes: 

Alta: Maria Àngels Cabasés i Piqué

Baixa: Alfons Quera i Carré

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu
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a donar resposta a les necessitats de la població del GTS 
Alt Maresme - Selva Marítima a l’horitzó 2015-2030.

Es basa en els següents principis:

1. Una xarxa de salut que garanteixi la prestació de 
serveis a la zona de l’Alt Maresme i la Selva Marítima 
basada en la continuïtat assistencial i la integració de 
serveis i dispositius.

2. Un Hospital per a l’atenció especialitzada a malalts 
aguts i de curta estada, multicèntric i integrat. Amb 
dues ubicacions preferents, Calella i Blanes, però amb 
possibilitat d’apropar aquesta atenció especialitzada als 
diferents dispositius existents en funció de la proximi-
tat, de la tipologia de serveis, dels recursos estructurals 
necessaris i de la intensitat i duració de la utilització 
de recursos.

En els estudis sobre la situació dels edificis que com-
posen l’Hospital Sant Jaume de Calella es constata les 
nul·les possibilitats d’adaptació a nous serveis i reque-
riments (d’acord amb els criteris de planificació del De-
partament de Salut) degut al seu mal estat estructural i 
la poca viabilitat de les reformes necessàries per la qual 
cosa es va optar per proposar la construcció d’un nou 
centre hospitalari a Calella i reformar el de Blanes per 
adaptar-lo a les futures necessitats del centre.

Així doncs, d’acord amb l’anteriorment exposat es pro-
posa construir un nou equipament hospitalari a Calella 
i reformar l’hospital Comarcal de la Selva. No es pro-
posa cap més equipament hospitalari al GTS Alt Mares- 
me - Selva Marítima.

Barcelona, 27 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
193/VIII,	sobre	el	càncer	infantil
Tram. 290-00156/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34807 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

a la mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00156/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 193/VIII, 
sobre el càncer infantil

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 193/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el càncer infantil, respecte al seu 
compliment informem de les actuacions realitzades en 
relació als següents punts:

Renúncia a la secretaria
Reg. 34737 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.11.2008

a la mesa del parlament

Anna Figueras i Ibàñez, diputada el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia com 
a Secretaria de la Mesa de la Comissió de les polítiques 
de Joventut a Catalunya

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
192/VIII,	sobre	l’emplaçament	dels	ser-
veis	sanitaris	de	Santa	Susanna,	Mal-
grat	de	Mar,	Palafolls	i	Tordera	(Mares-
me)
Tram. 290-00155/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34655 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

a la mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00155/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 192/VIII, 
sobre l’emplaçament dels serveis sanitaris de Santa Su-
sanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera (Maresme)

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 192/VIII sobre l’emplaça-
ment de serveis sanitaris de Santa Susanna, Malgrat 
de Mar, Palafolls i Tordera (Maresme), respecte al seu 
compliment informem del següent:

A principis de juny de 2008, els tècnics de la Direcció 
General de Planificació i Avaluació del Departament de 
salut, el CatSalut i de la Corporació de Salut Maresme i 
la Selva van finalitzar l’elaboració d’un Pla Director per 
definir la distribució de serveis i recursos necessaris per 
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– Programes de recerca específics en oncologia pedi-
àtrica:

En els principals centres sanitaris que donen servei 
d’oncologia pediàtrica s’han consolidat els programes 
de recerca clínica en oncologia pediàtrica.

– Seguiment de supervivents a llarg termini:

En el marc dels objectius a desenvolupar pel Pla Direc-
tor d’Oncologia durant el període actual, destaquem el 
seguiment dels supervivents de llarg termini, tant en 
el risc de segones neoplàsies com sobre el seu estat de 
salut i qualitat de vida.

– Programa d’associacions de malalts i voluntaris:

En el marc de la convocatòria de subvencions del De-
partament de Salut per al 

2008, per donar suport a entitats de caràcter no lucratiu 
que porten a terme accions vinculades a línies estratègi-
ques del Departament de Salut, s’ha continuat el suport 
a les activitats desenvolupades per les organitzacions i 
fundacions més rellevants que donen suport als infants 
amb càncer i les seves famílies.

– Cooperació amb el Departament d’Ensenyament:

Actualment s’està treballant per desenvolupar un acord 
amb el Departament d’Educació per a facilitar el desen-
volupament escolar dels nens i nenes amb càncer, que 
es situa en el context de la potenciació de les activitats 
de promoció de la salut i cooperació en assumptes sa-
nitaris.

Barcelona, 28 d’octubre de 2008 

Marina Geli i Fàbrega

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
196/VIII,	sobre	la	posada	en	funciona-
ment	d’una	escola	bressol	a	Sant	An-
dreu	de	Llavaneres	(Maresme)
Tram. 290-00158/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34583 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

a la mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00158/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 196/VIII, 
sobre la posada en funcionament d’una escola bressol a 
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 196/VIII sobre la posada en 
funcionament d’una escola bressol a Sant Andreu de 

– Anàlisi epidemiològic:

Actualment s’està treballant amb el Registre de Tumors 
Infantils, que recull les dades de casos nous i supervi-
vència de tot el territori, per a elaborar un informe que 
reculli les tendències del tumors més freqüents des de 
l’any 1980 fins a l’any 2006. Aquest informe permetrà 
avaluar les tendències observades tant en nombre de 
casos nous com en les millores de supervivència per a 
cada localització tumoral. La previsió és poder disposar 
d’aquest informe abans que finalitzi l’any 2008.

– Avaluació dels casos de clústers de càncer infantil:

Un dels problemes més rellevants de l’anàlisi epide-
miològic actual és valorar si en un cas d’agregació de 
casos observats de càncer diagnosticats en un període 
de temps curt, es pot atribuir a la presència d’un factor 
comú o bé són degudes a l’atzar. Aquesta és una situació 
freqüent en el càncer infantil.

Tenint en compte aquest fet, s’ha creat un grup de tre-
ball amb estadístics i epidemiòlegs que té com a objec-
tiu analitzar les dades de forma sistemàtica per a tot 
Catalunya i que avaluarà quins criteris hem de seguir 
per a decidir si una agregació de casos són deguts a un 
clúster o a l’atzar. Aquest treball implica el desenvolu-
pament d’una metodologia estadística d’anàlisi espacial 
i l’avaluació de la viabilitat de la seva aplicació en el 
nostre territori. La planificació d’aquest projecte preveu 
la finalització per a final de l’any 2009.

– Potenciar les unitats multidisciplinàries:

El desplegament dels objectius del nou Pla Director 
d’Oncologia, que té una durada prevista fins el 2012, 
inclou consolidar les unitats d’atenció multidisciplinària 
existents a Catalunya i fer una avaluació del seu funcio-
nament, en col·laboració amb les societat científiques.

– Vetllar per a que tots els infants que desenvolupen 
càncer estiguin tractats en unitats multidisciplinàries:

D’acord amb la mateixa línea d’activitat per potenciar 
les unitats multidisciplinàries pediàtriques als hospitals, 
el Pla Director confirmarà la necessitat i garantirà el 
seu compliment per a que tots els nens i nenes diag-
nosticats de càncer siguin atesos en unitats multidis-
ciplinàries que siguin avaluades en els seus resultats 
clínics. Alhora, es treballarà perquè estiguin integrades 
per especialistes en hematologia pediàtrica i infermeria 
oncològica.

– Potenciar programes d’atenció domiciliària: 

El Pla Director està treballant per a establir un acord 
entre els principals centres d’oncologia pediàtrica de 
Catalunya, als quals finançarà un programa d’atenció 
domiciliària amb especial interès en els nens i nenes 
amb malaltia avançada i necessitats de cures pal·liatives. 
Això suposarà desenvolupar un protocol d’actuació co-
muna davant dels símptomes clínics.

– Potenciar assaigs clínics acadèmics:

D’acord amb les prioritats de recerca clínica del Depar-
tament de Salut, s’està treballant per potenciar aquests 
tipus d’assaigs, que habitualment es desenvolupen en el 
marc dels grups cooperatius.
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1. Àmbit territorial d’atenció i estimació de la població 
d’incidència

2. Recursos humans i tècnics disponibles

3. Organització interna i circuit intern hospitalari

4. Gestió de pacients. Atenció especialitzada i pauta de 
seguiment per part de l’EAP

5. Seguiment de llista d’espera

– Formació:

L’experiència i les avaluacions de la formació realitzada 
el 2007 suggerien revisar la metodologia docent de la 
formació. Per aquest motiu s’ha creat un comitè pedagò-
gic integrat per metges de família, infermeres d’atenció 
primària, un psiquiatre especialista, un reumatòleg i un 
tècnic de l’Institut d’Estudis de la Salut. El comitè ha 
descrit la dinàmica del curs, ha redactat els casos a em-
prar i ha distribuït de nou el temps dedicat a cada tema. 
Els continguts del curs i la provisió de professorat ha 
estat encarregada a la Societat Catalana de Medicina 
de Família i Comunitària (CAMFiC) i a l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIIFiC), incor-
porant en l’equip docent a reumatòlegs i especialistes 
en salut mental.

D’altra banda, s’ha programat per al 20 de novembre un 
curs de formació de formadors per tal de disposar d’una 
massa crítica suficient de professors.

Paral·lelament es treballa amb la Universitat de Pacients 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació 
Josep Laporte per a la creació d’una aula d’atenció a 
malalts crònics amb una especial dedicació als pacients 
amb FM i SFC.

– Incapacitat laboral i valoracions:

En relació a la incapacitat laboral i les valoracions, l’Ins-
titut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) ha iniciat 
els treballs de planificació amb l’Institut d’Estudis de la 
Salut per tal de dur a terme la realització en els propers 
mesos d’un curs específic en formació sobre les malal-
ties indicades, per tal que tots els metges avaluadors de 
l’ICAM puguin rebre l’acreditació corresponent.

S’ha constituït un grup de treball interdisciplinari, for-
mat per membres de l’ICAM, metges especialistes de 
les unitats de FM i SFC de l’Hospital Clínic, Hospital 
de la Vall d’Hebron i de l’Hospital del Mar, membres 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i repre-
sentants de la Fundació d’Afectats/des de Fibromiàlgia 
i Síndrome de Fatiga Crònica.

Les tasques que té previstes el grup són:

Homogeneïtzar els continguts que han d’aparèixer en els 
informes de seguiment i derivació dels pacients afec-
tats, atenent a les eines i recursos dels diversos nivells 
assistencials (atenció primària, atenció especialitzada 
ambulatòria i hospitalària i de les unitats especialitzades 
de referència). En el moment actual hi ha un esborrany 
pendent d’una nova reunió de consens per part de tots 
els representants del grup de treball.

El proppassat mes d’agost, en una reunió celebrada a 
l’Hospital Clínic entre representants de l’ICAM i de 

Llavaneres (Maresme), s’emet informe del compliment 
realitzat: 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha aportat 
tota la documentació necessària al Departament d’Edu-
cació, i actualment s’està tramitant el conveni de creació 
de la llar d’infants pública Sant Nicolau al municipi de 
Sant Andreu de Llavaneres.

Barcelona, 24 d’octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
203/VIII,	sobre	l’atenció	a	la	fibromiàlgia	
i	la	síndrome	de	fatiga	crònica
Tram. 290-00165/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34590 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

a la mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00165/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 203/VIII, 
sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 203/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’atenció a la fibromiàlgia (FM) i sín-
drome fatiga crònica (SFC), respecte al seu compliment 
informem de les actuacions realitzades en relació als 
següents punts:

– Creació i desplegament de les unitats especialitza-
des:

S’està treballant amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública per a la creació de les unitats funcionals d’aten-
ció als malalts amb FM i SFC, seguint les directrius 
definides en l’esmentada resolució, per tal que estiguin 
operatives a l’any 2009.

Cada hospital està elaborant un Pla funcional on es des-
criuen els següents punts:



Núm. 347 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de novembre de 2008

61

INFORMACIó

4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
205/VIII,	per	la	qual	s’aproven	quatre	in-
formes	de	fiscalització
Tram. 290-00166/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34769 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

a la mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00166/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 205/VIII, 
per la qual s’aproven quatre informes de fiscalització

En compliment de la Resolució 205/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aproven quatre informes de 
fiscalització, i d’acord amb el que disposen els articles 
140.3 i 146.4 del Reglament del Parlament, en nom del 
Govern, em correspon informar del següent:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, que actua amb plena autonomia 
funcional respecte de l’Administració a la qual està ads-
crita, d’acord amb les prescripcions de la Llei 11/2007, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya.

Per tant, i atesa la independència de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals respecte de l’Adminis-
tració de la Generalitat, informo als il·lustres diputats 
de la Comissió de la Sindicatura de Comptes que el 
proppassat 28 de juliol vaig trametre una carta al pre-
sident del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals en què donava trasllat de la re-
solució 205/VIII, adoptada per la Comissió en la sessió 
tinguda els dies 20 i 22 de maig de 2008.

Barcelona, 29 d’octubre de 2008

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

les unitats de referència, es va acordar que els espe-
cialistes d’aquestes unitats proposessin un protocol o 
guia d’avaluació, per tal de poder consensuar i unificar 
criteris respecte a les situacions d’incapacitat temporal 
i permanent. Aquest protocol es presentarà al grup de 
treball per a la seva discussió.

Durant l’últim trimestre de l’any, estan programades 
dues sessions clíniques que es realitzaran a l’ICAM, i 
impartides per metges de les unitats de referència, on 
es revisaran els avenços científics en el diagnòstic, trac-
tament i valoració de les incapacitats.

Està previst el tancament de la primera fase d’actuaci-
ons a l’inici de l’any 2009, presentant els resultats de 
les actuacions als òrgans directius del Departament de 
Salut i de l’ICAM.

– Constitució comissió de seguiment:

Pel que fa a l’avaluació i el seguiment, durant la fase de 
prova pilot del nou model d’atenció a la fibromiàlgia es 
va constituir un comitè de seguiment format per:

– Societat Catalana de Medecina Familiar i Comuni-
tària

– Societat Catalana de Reumatologia

– Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

– Institut d’Estudis de la Salut

– Fòrum de pacients

– Federació d’Associacions de Fibromiàlgia i Síndrome 
de Fatiga Crònica de Catalunya

– Federació Catalana per a la Fibromiàlgia i la Síndro-
me de Fatiga Crònica

– Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i 
Síndrome de la Fatiga Crònica

– Fundació per a la Fibromiàlgia i la Síndrome de la 
Fatiga Crònica

– Direcció General de Planificació i Avaluació

– Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la 
Salut

– Representants de regions sanitàries del Servei Català 
de la Salut

Actualment, d’acord amb el que diu la Resolució 203/
VIII, s’està treballant en la constitució d’un nou Comitè 
de Seguiment que haurà de venir avalat pels procedi-
ments legals establerts a l’efecte. En aquest moment 
l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut està 
elaborant la proposta de constitució d’aquest Comitè, 
la qual es preveu que estigui finalitzada en un termini 
breu.

La previsió és poder convocar la primera reunió durant 
la segona quinzena del proper mes de novembre.

Barcelona, 24 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria	i	Comerç	
i	Turisme	amb	la	consellera	de	Treball	
sobre	les	mesures	per	a	fer	front	a	la	
crisi	econòmica
Tram. 354-00204/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 21, tinguda el dia 
05.11.2008 (DSPC-C 414).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	la	crisi	de	
la	indústria	del	sector	de	l’automòbil
Tram. 354-00208/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 34547).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 05.11.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	la	consellera	de	Treball	
sobre	la	crisi	de	la	indústria	del	sector	
de	l’automòbil
Tram. 354-00209/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 34548).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 05.11.2008.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	37/
VIII,	sobre	la	inclusió	dels	drets	lingüís-
tics	en	el	conjunt	dels	drets	humans
Tram. 390-00037/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	els	consellers	de	Treball	
i	d’Innovació,	Universitats	i	Empresa	so-
bre	les	actuacions	previstes	pel	Govern	
amb	relació	a	l’empresa	SEAT
Tram. 354-00202/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 21, tinguda el dia 
05.11.2008 (DSPC-C 414).
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Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni-
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	
amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00666/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	de	Municipis	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00667/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Cambra	d’Associacions	de	
Parcel·listes	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00668/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Botey	i	Ramoneda,	president	de	la	Cam-
bra	d’Associacions	de	Parcel·listes	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00659/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34902).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Salva-
dor	Esteve	i	Figueras,	president	de	l’As-
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèficits	
urbanístics
Tram. 352-00660/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34903).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	Garrido,	president	de	la	Federa-
ció	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’ur-
banitzacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00661/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34904).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	l’alcalde	
de	Tordera,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00675/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00688/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34949).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00689/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34949).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 352-00669/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 352-00670/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	l’alcalde	
de	Masquefa,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00674/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Cambra	de	Parcel·lis-	
tes	-	Associació	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	
amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00693/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	d’Ambientòlegs	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèfi-
cits	urbanístics
Tram. 352-00694/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Observatori	del	Paisatge	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	la	mi-
llora	d’urbanitzacions	amb	dèficits	ur-
banístics
Tram. 352-00695/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	repre-
sentants	de	la	Cambra	d’Associacions	
de	Parcel·listes	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’ur-
banitzacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00690/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34949).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00691/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00692/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	
Camí	Morell,	director	general	del	Parc	
de	Recerca	Biomèdica	de	Barcelona,	
davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	ex-
posi	l’activitat	i	els	projectes	científics	
del	centre
Tram. 356-00366/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 24, tinguda el 
dia 30.10.2008 (DSPC-C 410).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	fiscal	
superior	de	Catalunya	davant	la	Comis-
sió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciuta-
dana	perquè	presenti	la	memòria	de	la	
Fiscalia	corresponent	al	2007
Tram. 356-00383/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Nebrera González, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
34855).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 03.11.2008.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge	amb	el	conse-
ller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	sobre	
els	treballs	del	departament	amb	relació	
al	canvi	climàtic
Tram. 355-00094/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge (reg. 34787).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 30.10.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Maurici	
Armengou	Iglesias,	gerent	de	Serveis	
d’Habitatge,	Urbanisme	i	Activitats	de	
la	Diputació	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanitza-
cions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00696/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34963).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 06.11.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Vendrell	Campmany	davant	la	Comissió	
de	Peticions	perquè	exposi	i	ampliï	l’es-
crit	de	petició	relatiu	a	un	procediment	
d’incapacitació
Tram. 356-00077/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions, en la sessió núm. 3, tinguda 
el dia 17.04.2007 (DSPC-C 83).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Merce-
des	García	Arán,	catedràtica	de	dret	pe-
nal	de	la	Universitat	Autònoma	de	Bar-
celona,	i	de	José	Antonio	Martín	Pallín,	
magistrat	emèrit	del	Tribunal	Suprem,	
davant	la	Comissió	de	Peticions	perquè	
informin	sobre	la	situació	d’injustícia	
d’un	immigrant	marroquí
Tram. 356-00362/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions, en la sessió núm. 13, tinguda 
el dia 09.10.2008 (DSPC-C 389).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	45

Convocada per al dia 12 de novembre de 
2008

presidènCia del parlament

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

Ple del Parlament

12 de novembre de 2008

9.00 h

Saló de Sessions

ordre del dia

1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat. Tram. 234-00038/08. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la comissió 
(Dictamen: BOPC 337, 40).

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009. Tram. 200-00049/08. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la 
totalitat del Projecte. (Text presentat: BOPC 341).

3. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Tram. 
200-00050/08. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text pre-
sentat: BOPC 342).

4. Projecte de llei d’educació. Tram. 200-00043/08. Go-
vern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 317, 3).

5. Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i pro-
grames. Tram. 200-00046/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat. (Text presentat: BOPC 321, 6).

6. Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutà-
ries. Tram. 202-00051/08. Iniciativa parlamentària dels 
grups parlamentaris. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. 

7. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i 
l’obra pública. Tram. 300-00157/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge. 
Tram. 300-00158/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el suport al tercer sec-
tor social. Tram. 300-00159/08. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	de	la	
Cambra	Empresarial	i	Professional	LG-
BT	de	Barcelona,	membre	de	la	Cambra	
de	Comerç	Gai	i	Lèsbica	Internacional,	
davant	la	Comissió	de	Treball,	Indústria,	
Comerç	i	Turisme	perquè	informin	so-
bre	les	propostes	d’aquesta	entitat
Tram. 357-00078/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 05.11.2008 
(DSPC-C 414).

Compareixença	de	Jordi	Camí	Morell,	
director	general	del	Parc	de	Recerca	
Biomèdica	de	Barcelona,	davant	la	Co-
missió	de	Salut	perquè	exposi	l’activitat	
i	els	projectes	científics	del	centre
Tram. 357-00231/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 24, tinguda el 
dia 30.10.2008 (DSPC-C 410).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comissió 
de Salut, del 30.10.2008 (DSPC-C 410).
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10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica. 
Tram. 300-00156/08. Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. Tram. 302-00125/08. Rafael López i 
Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’atenció a la dependència. Tram. 302-
00126/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els espais de benvinguda educativa. Tram. 302-
00127/08. Grup Mixt. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 302-
00128/08. Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de reactivació del sector productiu. Tram. 
302-00129/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació.

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 12 de novembre, a les 16.00 hores).

El president del Parlament de Catalunya

Ernest Benach i Pascual
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	
de	Catalunya	relatiu	a	l’anàlisi	sobre	el	
tractament	de	la	informació	de	l’acci-
dent	d’un	avió	a	Barajas	el	20	d’agost	
de	2008
Tram. 337-00042/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 34627 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 05.11.2008

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’informe de l’Anàlisi sobre 
el tractament de la informació de l’accident d’un avió 
a Barajas el dia 20 d’agost de 2008, vist en la sessió 
plenària del dia 22 d’octubre, perquè en tingueu conei-
xement i als efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 d’octubre de 2008

Josep Maria Carbonell

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

ISSN	 0213-7798
Dipòsit	legal:	B-20.066-1980		
Imprès	a	Multitext,	SL		•		Barcelona

Les publicacions oficials 
també es poden consultar  

a www.parlament.cat

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 																																																																																																					
	 Subscripció	anual	(edició	impresa	o	en	microfitxa)	 52,00	 euros
	 Número	solt	 1,60	 euros

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya
	 Subscripció	anual	(edició	impresa	o	en	microfitxa)	 41,00	 euros
	 Número	solt	 1,10	 euros

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 	
i	Diari de Sessions del Parlament de Catalunya
	 Subscripció	conjunta	(edició	impresa	o	en	microfitxa)	 83,00	 euros	

P R E U S

IVA
inclòs


