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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO·
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei de modificació de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts
Tram. 200-00053/08
Aprovació p. 21

1.10.	 Resolucions

Resolució 345/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre un nou servei de punt de trobada al 
Baix Camp
Tram. 250-01161/08
Adopció p. 22

Resolució 355/VIII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designa un representant del 
Parlament al Consell Social de la Universitat de 
Girona
Tram. 284-00014/08
Adopció p. 22

Resolució 356/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designa un vocal del Consell 
Assessor de l’Institut Català de Finances
Tram. 284-00022/08
Adopció p. 22

Resolució 357/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designa un membre del Consell 
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalu-
nya
Tram. 284-00024/08
Adopció p. 23

1.15.	 Mocions

Moció 41/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport als municipis petits
Tram. 302-00133/08
Aprovació p. 23

Moció 42/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la crisi econòmica en els sectors agrícola i 
ramader
Tram. 302-00135/08
Aprovació p. 24

Moció 43/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre els acomiadaments col·lectius en expedients 
de regulació d’o cupació
Tram. 302-00138/08
Aprovació p. 24

1.17.	 Recomanacions

Recomanació 3/VIII de la Comissió de Peti-
cions, perquè es modifiqui el Reial decret 240/2007 
amb relació a la coordinació dels registres adminis-
tratius d’unions estables de parella
Tram. 125-00073/08
Adopció p. 25

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
mercat de treball. 
Tram. 300-00166/08
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre l’edat de jubi-
lació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 300-00167/08
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre les inversions 
empresarials estrangeres
Tram. 300-00168/08
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats
Tram. 300-00169/08
Substanciació p. 26

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE·
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop·
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la dotació a 
l’escola d’adults de Girona d’un curs de llengua de 
signes catalana per a persones sordes no catala-
noparlants
Tram. 250-01074/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una escola oficial d’idiomes a l’alt Maresme
Tram. 250-01126/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’ensenyament secundari a Bellver de 
Cerdanya
Tram. 250-01135/08
Rebuig p. 26
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Proposta de resolució sobre el servei de 
menjador escolar a Llagostera (Gironès)
Tram. 250-01136/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la realització 
d’un estudi per a la identificació i la catalogació del 
conjunt de barraques de pedra seca del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01231/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la realització 
d’un estudi per a la identificació i la catalogació del 
conjunt de barraques de pedra seca de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-01239/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre les bases regu-
ladores de les convocatòries d’ajuts i subvencions
Tram. 250-01252/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta del programa de subscripcions gratuïtes a 
publicacions periòdiques per a joves de divuit anys
Tram. 250-01260/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la llista de publicacions periòdiques del programa de 
subscripcions gratuïtes per a joves de divuit anys
Tram. 250-01264/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del Centre de Normalització Lingüís-
tica del Maresme
Tram. 250-01287/08
Rebuig p. 27

2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop·
ció	de	resolucions

2.10.65.	 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
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 28
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució pre-
sentada pel Grup Mixt p. 28

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions institucionals
Tram. 302-00134/08
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el finançament local
Tram. 302-00136/08
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de l’Estatut
Tram. 302-00137/08
Rebuig p. 28

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.01.	 Projectes	i	proposicions	de	llei	i	altres	
propostes	de	norma

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 29
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 29

Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 200-00040/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 31

Projecte de llei de salut pública
Tram. 200-00041/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 32

Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 200-00042/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 32

Projecte de llei de política industrial
Tram. 200-00044/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 32
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 35

Projecte de llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis
Tram. 200-00045/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 36

Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 200-00046/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 37

Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 200-00047/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 37

Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 200-00048/08
Debat de totalitat p. 37
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 37
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
Tram. 200-00053/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 38

Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres
Tram. 200-00050/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 371-A) p. 38

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei d’addició de l’apartat 7 
de l’article 164 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya
Tram. 202-00049/08
Esmenes a la totalitat p. 38

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop·
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la xarxa de subministrament elèctric del Priorat
Tram. 250-01295/08
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’actuació sobre el Pi de les Tres Branques
Tram. 250-01336/08
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de les delegacions de competències 
en matèria de consum als consells comarcals
Tram. 250-01339/08
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el suport eco-
nòmic al Centre de Titelles de Lleida
Tram. 250-01360/08
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment del 
límit de la moratòria en el pagament de les hipote-
ques per a les persones desocupades
Tram. 250-01411/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Terra Alta
Tram. 250-01412/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el control 
sanitari dels productes agrícoles i agroalimentaris 
importats
Tram. 250-01413/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu al rendiment mensual de les 
tuneladores de la línia 9 del metro
Tram. 250-01414/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la reincorpora-
ció dels trens semidirectes a la línia Llobregat - Anoia 
de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-01415/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la regulació 
de les ludoteques
Tram. 250-01416/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre els recursos 
no executats pel Govern de l’Estat en matèria de 
formació contínua
Tram. 250-01417/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la preservació 
del sistema d’extracció d’aigua salada i de les salines 
de Vilanova de la Sal (Noguera)
Tram. 250-01418/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament i millora del camí d’Ivars d’Urgell 
a la Fuliola
Tram. 250-01419/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les línies d’educació primària del 
CEIP Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-01420/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el dret humà 
a la pau
Tram. 250-01421/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la 
campanya de Peace Boat «Viatge Global per un Món 
Lliure d’Armes Nuclears» i l’impuls al desarmament 
nuclear
Tram. 250-01423/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre els centres 
d’estudis locals
Tram. 250-01424/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Penedès
Tram. 250-01425/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’establiment Boulanger, de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01426/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la sardana com a dansa nacional de Catalunya
Tram. 250-01427/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les discapacitats d’origen orgànic en el barem de dis-
capacitats amb el mateix nivell que les discapacitats 
físiques, psíquiques i sensorials
Tram. 250-01428/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la gestió de 
les subvencions per a les comunitats catalanes a 
l’exterior
Tram. 250-01429/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una tercera via a la línia 4 de rodalia entre Martorell 
i Barcelona
Tram. 250-01430/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Cerdanya
Tram. 250-01431/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la proposta del 
Servei Català de Trànsit d’instal·lar un radar al tram 
d’entrada a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) de 
la carretera C-244 i sobre l’eliminació dels revolts al 
tram de la Passada
Tram. 250-01432/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra amb armilles antibales i guants antitall
Tram. 250-01433/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
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Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
lloc de treball de les agents embarassades del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01434/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’edifici de l’antic convent del Carme, a Valls (Alt 
Camp), per al CEIP Enxaneta
Tram. 250-01435/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi de l’estat de conservació de l’edifici de 
l’antic IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp)
Tram. 250-01436/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les obres 
d’adequació de l’edifici de l’antic IES Narcís Oller, 
de Valls (Alt Camp), necessàries per a garantir la 
continuïtat de l’activitat escolar del CEIP Enxaneta
Tram. 250-01437/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’abastament 
d’aigua potable a Portbou (Alt Empordà)
Tram. 250-01438/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el tram de la 
C-26 entre el Solsonès i el Berguedà
Tram. 250-01439/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una conducció d’aigua de la depuradora de Verdú 
(Urgell) al riu Cercavins
Tram. 250-01440/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 250-01441/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la depuradora dels Valentins, a Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 250-01442/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Miravet (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01443/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora de Prat de Comte (Terra Alta)
Tram. 250-01444/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora dels barris d’Eu caliptus i Poble 
Nou, a Amposta (Montsià)
Tram. 250-01445/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la depuradora d’Aldover (Baix Ebre)
Tram. 250-01446/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les obres al 
tram de carretera entre Burg i Farrera per a la pre-
venció d’esllavissades
Tram. 250-01447/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la promoció 
del turisme de l’or al Pirineu
Tram. 250-01448/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’encàrrec del 
guió i el finançament d’una pel·lícula sobre el general 
Moragues
Tram. 250-01449/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil en cadascun dels partits judicials del 
Maresme
Tram. 250-01450/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Vila-
decans (Baix Llobregat) per a la creació de l’àrea 
bàsica de salut Viladecans 4 i per a la construcció 
d’un equipament sanitari al sector de Ponent
Tram. 250-01451/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre d’associacions professionals de treballadors 
autònoms
Tram. 250-01452/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi d’Enòlegs de Catalunya
Tram. 250-01453/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’un centre d’atenció primària 
i un centre de salut mental a les antigues casernes 
de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 250-01454/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la modificació 
del nom de l’estació de la línia 9 del metro al barri 
de la Salut, de Barcelona
Tram. 250-01455/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta gratuïta de transport metropolità per 
als menors de dotze anys
Tram. 250-01456/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de convenis amb els ajuntaments de l’Alt Pirineu 
i Aran que no tenen policia municipal perquè els 
Mossos d’Esquadra garanteixin el compliment de la 
Llei 22/2003, de protecció dels animals
Tram. 250-01457/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el descobri-
ment científic de la savina turífera al Pallars Sobirà
Tram. 250-01458/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera N-260
Tram. 250-01459/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de les mesures contra incendis a les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra de Tremp (Pallars Jussà), 
Sort (Pallars Sobirà) i Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-01460/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la freqüència de vols de la línia aèria entre Girona 
i Madrid
Tram. 250-01461/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una planificació coordinada entre els Mossos d’Es-
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quadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona per a fer 
controls d’alcoholèmia i tests de drogues
Tram. 250-01462/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre la infància
Tram. 250-01463/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una recta coberta d’atletisme a Lleida (Segrià)
Tram. 250-01464/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el transport 
públic en diverses poblacions de l’Urgell
Tram. 250-01465/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’homogene-
ïtzació dels horaris del metro i dels Ferrocarrils de 
la Generalitat
Tram. 250-01466/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la conversió en 
autovia del tram de la carretera N-420 entre el final 
de la variant sud de Reus i la cruïlla de la carretera 
N-232
Tram. 250-01467/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un 
projecte de creació d’un carril bici al tram de costa 
entre Miami Platja i Cambrils
Tram. 250-01468/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament d’un l’heliport per a l’helicòpter me-
dicalitzat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
Tram. 250-01469/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de l’espai que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil 
de Reus (Baix Camp) per a usos i serveis ciuta-
dans
Tram. 250-01470/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’estudis superiors de disseny d’art a Reus (Baix 
Camp)
Tram. 250-01471/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el redimensio-
nament de les plantilles de personal de les oficines 
judicials, les fiscalies i els jutjats de pau
Tram. 250-01472/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la jurisdicció 
social a Barcelona
Tram. 250-01473/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment 
de recursos per a l’aplicació de les mesures penals 
alternatives
Tram. 250-01474/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la creació de 
dos jutjats d’instrucció a Barcelona i la creació de 
jutjats permanents a partir dels jutges i secretaris de 
reforç dels jutjats d’executòries penals
Tram. 250-01475/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la reprovació 
i el cessament del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació
Tram. 250-01476/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el suport a les 
víctimes de l’explosió de gas del barri de Gavà (Baix 
Llobregat) i a llurs familiars i sobre el compliment 
del Reial decret 919/2006 pel que fa a les instal-
lacions de distribució de combustibles gasosos per 
canalització
Tram. 250-01492/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la campanya 
«Plantem pel planeta» del Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient
Tram. 250-01493/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat de 
Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-01494/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el suport a la 
indústria agroalimentària
Tram. 250-01495/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció dels llocs de treball del personal no judicial que 
depèn del Ministeri de Justícia
Tram. 250-01496/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la gestió dels 
comptes de dipòsits i consignacions judicials
Tram. 250-01497/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la variació dels 
preus reflectits en els catàlegs de viatges
Tram. 250-01498/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir la seguretat dels viatgers dels trens 
de rodalia
Tram. 250-01499/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’ús del català 
en la compra de bitllets de tren per Internet
Tram. 250-01500/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espècie cinegètica del corb marí i sobre l’estudi de 
la seva alimentació
Tram. 250-01501/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de devolució ràpida de l’import del 
bitllet de transport públic en els casos de retard o 
interrupció del servei
Tram. 250-01502/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment 
de personal de manteniment i atenció al públic de 
Renfe
Tram. 250-01503/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre les obres de 
cobriment de la carretera B-20 a Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01504/08
Presentació p. 59
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Proposta de resolució sobre el finançament 
de la compensació del cèntim sanitari sobre els hi-
drocarburs
Tram. 250-01505/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció i la publicació del camí de Sant Jaume
Tram. 250-01506/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la regularit-
zació de vies d’accés per a vehicles motoritzats en 
zones rurals
Tram. 250-01507/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del programa «Noces d’or»
Tram. 250-01508/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil al partit judicial de Mataró (Mares-
me)
Tram. 250-01509/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre administracions en l’emissió de campanyes de 
publicitat institucional
Tram. 250-01510/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la versió en 
llengua castellana del web de la Generalitat
Tram. 250-01511/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el reforç dels 
estudis científics i tècnics en l’ensenyament obli-
gatori
Tram. 250-01512/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió de l’autopista AP-7 amb la carretera 
C-15 a la sortida 29
Tram. 250-01513/08
Presentació p. 65

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu·
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, corresponent al 2006; procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 7/2008, referent al Servei 
Català de Trànsit, corresponent al 2006; procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2008, referent 
a la Direcció General d’Habitatge, corresponent al 
2005; procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
13/2008, referent al finançament del sistema sanitari, 
fons específics i altres recursos, corresponent als 
exercicis 2002-2006; procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 14/2008, referent a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 2006
Tram. 256-00031/08, 256-00034/08, 256-00036/08, 
256-00037/08 i 256-00038/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 66

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la crisi econòmica en els sectors agrícola 
i ramader
Tram. 302-00135/08
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de l’Estatut
Tram. 302-00137/08
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions relatives als acomiada-
ments col·lectius i a les polítiques actives d’ocupa-
ció
Tram. 302-00138/08
Esmenes presentades p. 70

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat
Tram. 401-00028/08
Lectura en el Ple p. 71

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau 
de promoure l’abolició de les armes nuclears
Tram. 401-00029/08
Lectura en el Ple p. 72

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci·
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
176/VIII, sobre el consens amb el sector forestal 
per a elaborar el Pla general de política forestal per 
al període 2007-2017
Tram. 290-00141/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 
219/VIII, sobre el reglament de desplegament de la 
Llei 22/2003, de protecció dels animals
Tram. 290-00180/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 
242/VIII, sobre les obres del rec i de la nova central 
hidroelèctrica del Pont de Bar (Alt Urgell)
Tram. 290-00202/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 
244/VIII, sobre la dotació dels llocs que figuren en 
la relació de llocs de treball del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu
Tram. 290-00204/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 247/
VIII, sobre l’arranjament del torrent de la Pastera, a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 290-00207/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
248/VIII, sobre l’estudi i la implantació de mesures 
per a recollir, aprofitar i reutilitzar les aigües pluvials 
i grises
Tram. 290-00208/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
249/VIII, sobre les gestions per a preservar la raça 
bovina pallaresa
Tram. 290-00209/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 
269/VIII, sobre el reconeixement i el pagament dels 
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imports de triennis a tots els funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 290-00230/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 
272/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el control 
de la població d’estornells a la província de Girona
Tram. 290-00233/08
Sol·licitud de pròrroga p. 78
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 78

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 Matèries Secretes o Reservades amb el 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació sobre les informacions relatives a la detenció 
dels membres d’una cèl·lula islamista el 16 d’octubre 
del 2008
Tram. 354-00207/08
Retirada de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el 
conseller de la Vicepresidència sobre la política de 
subvencions a les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 354-00210/08
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre el control 
del compliment de la legislació sobre instal·lacions 
de distribució de combustibles gasosos per cana-
lització
Tram. 354-00214/08
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat amb relació als resultats de la seva 
visita oficial al Japó
Tram. 354-00215/08
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè 
informi sobre les mesures adoptades pel Consell per 
a garantir la pluralitat i l’objectivitat en el tractament 
de l’activitat política en els mitjans de comunicació
Tram. 358-00003/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Control de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre els criteris per 
a l’adjudicació d’emissores de ràdio de freqüència 
modulada
Tram. 358-00004/08
Retirada de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Control de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre la tramitació i 
l’adjudicació de l’explotació comercial d’emissores 
de ràdio de freqüència modulada
Tram. 358-00005/08
Retirada de la sol·licitud p. 79

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de Jordi 
Cañameras Gaya, representant de la Coordinadora 
d’Instituts d’Educació Secundària amb Batxillerat 

Nocturn de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00767/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Pere Ciu-
dad Palanques, representant d’ANPE - Sindicat Inde-
pendent, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00768/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Antonio Ji-
meno Fernández i Luis Ugedo Ucar, representants 
d’Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00769/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Rosa Caña-
dell, representant del sindicat USTEC-STEs, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00770/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Xavier Mas-
só Aguadé, representant de l’Associació Sindical 
de Professors d’Ensenyament Públic de Catalunya 
- Sindicat de Professors de Secundària, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00771/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Emili Con-
tavitarte Carral, representant de la Confederació 
General del Treball, amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00772/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Isidro Ca-
bello Hernandorena, professor, investigador i re-
presentant del Consell Escolar de l’IES Blanxart, 
de Terrassa (Vallès Occidental), i responsable de 
legislació de la revista Magisterio, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00773/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de José An-
tonio Marina, catedràtic de filosofia i escriptor, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00774/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Javier Urra, 
president de la Comissió Deontològica del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Madrid, amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00775/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Neus Bu-
isán Cabot, presidenta de l’Associació Catalana de 
Dislèxia i Altres Dificultats Específiques, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00776/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Maite Mau-
ricio Jareño, presidenta de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00777/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de la plataforma Dret a Escollir amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00818/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de Professionals per l’Ètica amb relació al Pro-
jecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00819/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81
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Proposta de compareixença de represen-
tants d’Educar en Família amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00820/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agrupació de Mares i Pares per la Llibertat 
d’Educació amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00821/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00822/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Centres d’Ense-
nyament amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00823/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Centres Autònoms d’En-
senyament de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00824/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00825/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00826/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació d’Associacions de Pares 
d’Alumnes d’Ensenyaments Secundaris amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00827/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00828/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Nacional de Professorat Estatal 
- ANPE Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’edu cació
Tram. 352-00829/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Sindicats Independents 
d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00830/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00831/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00832/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00833/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Acció per a la Millora de l’Ensenyament Se-
cundari amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00834/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Professors de l’Ensenya-
ment Públic de Catalunya - Sindicat de Professors 
de Secundària amb relació al Projecte de llei d’edu-
ca ció
Tram. 352-00835/08
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Catedràtics d’Ensenyaments 
Secundaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00836/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Axia, Associació de Directius de l’Educació 
Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00837/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació per l’Ajuda a Nens i Joves amb 
Altes Capacitats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00838/08
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00839/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associacions de 
Pares d’Alumnes d’Educació Especial amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00840/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Llars d’Infants amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00841/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Centres Infantils de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00842/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles 
Arts i Professors de Dibuix de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00843/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00844/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85
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Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00845/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00846/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00847/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Professors pel Bilingüisme 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00848/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants de Convivència Cívica Catalana amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00849/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00850/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de repre-
sentants de PIMEC amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00851/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals dels 
Centres de Recursos Pedagògics amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00852/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals dels 
Equips d’Assessorament Psicopedagògic amb rela-
ció al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00853/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Orientació Escolar 
i Professional amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00854/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Ad hoc - Associació per l’Ensenyament de 
la Filosofia a Secundària amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00855/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyants de Matemàti-
ques de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00856/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 
de les Matemàtiques a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00857/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Ensenyants d’Informàtica 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00858/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació del Professorat de Tecnologia 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00859/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Educació de Persones Adul-
tes amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00860/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions Culturals i Edu-
catives de Persones Adultes amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00861/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Mesa d’Educació de Persones Adultes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00862/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Inspectors d’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00863/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Escoles de Música 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00864/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Ensenyants de Música de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00865/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00867/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agrupació Escolar Catalana amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00868/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats Pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00869/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleu-
re, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00870/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Universitats Públi-
ques amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00871/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Dislèxia i Altres 
Dificultats Específiques amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00872/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00873/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Inspectors d’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00874/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Joves Estudiants de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00875/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00876/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Professional de Serveis Edu-
catius de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00877/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals dels 
Centres de Recursos Pedagògics, de l’Associació 
Catalana de Professionals dels Equips d’Assesso-
rament Psicopedagògic i del Centre de Recursos 
Educatius per a Deficients Auditius amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00878/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00879/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00880/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00881/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00882/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00883/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Centres Autònoms d’En-

senyament de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00884/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00885/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Educar en Família amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00886/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Estudiants en Acció amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00887/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associacions de 
Pares d’Alumnes d’Educació Especial i de la Fede-
ració d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00888/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Centres d’Ense-
nyament amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00889/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de l’Esplai amb rela-
ció al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00890/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00891/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00892/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00893/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00894/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00895/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’edu cació
Tram. 352-00896/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00897/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00898/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Inform amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00899/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de represen-
tants del Grup de Recerca en Educació i Treball, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00900/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00901/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Junta Central de Directors de Catalunya 
d’Ensenyament Primari i de la Junta Central de Di-
rectors de Catalunya d’Ensenyament Secundari amb 
relació al Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00902/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Lliga per la Laïcitat amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00903/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de repre-
sentants de PIMEC amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00904/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00905/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de represen-
tants del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00906/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Alfons For-
mariz, expert en matèria educativa, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00907/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Joan Manel 
del Pozo, expert en matèria educativa, amb relació 
al Projecte de llei d’e ducació
Tram. 352-00908/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Joaquim 
Prats, president del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00909/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Jordi 
Sànchez, director de la Fundació Jaume Bofill, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00910/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rañé, president del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’edu cació
Tram. 352-00911/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Terricabras, expert en matèria educativa, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00912/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Torres, expert en matèria educativa, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00913/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Màrius Mar-
tínez, expert en matèria educativa, amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00914/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Miquel Mar-
tínez, expert en matèria educativa, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00915/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Ramon 
Simon i Campà, expert en matèria educativa, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00916/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Marina To-
màs, experta en matèria educativa, amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00917/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00918/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de represen-
tants del sindicat USTEC-STEs, amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00919/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00920/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Acció per a la Millora de l’En senyament Se-
cundari amb relació al Pro jecte de llei d’educació
Tram. 352-00921/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agrupació Escolar Catalana amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00922/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00923/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Dislèxia i Altres 
Dificultats Específiques amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00924/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals dels 
Equips d’Assessorament Psicopedagògic amb rela-
ció al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00925/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleu-
re, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00926/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Catedràtics d’Ensenyaments 
Secundaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00927/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Axia, Associació de Directius de l’Educació 
Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00928/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Joves Estudiants de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00929/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Inspectors d’Ensenyament 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00930/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Professional de Serveis Edu-
catius de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00931/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra de Comerç de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00932/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00933/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00934/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00935/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00936/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00937/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Centres Autònoms d’En-
senyament de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00938/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00939/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Educar en Família amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00940/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants d’ESADE amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00941/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada As-
sociades de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00942/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associacions de 
Pares d’Alumnes d’Educació Especial amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00943/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Centres d’Ense-
nyament amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00944/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats Pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei d’edu cació
Tram. 352-00945/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00946/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00947/08
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00948/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’edu cació
Tram. 352-00949/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00950/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00951/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00952/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00953/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00954/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Eduard Soler amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00955/08
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació per l’Ajuda a Nens i Joves amb 
Altes Capacitats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00956/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Pro-
jecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00957/08
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Autonòmics amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00958/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00959/08
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Junta Central de Directors de Catalunya 
d’Ensenyament Primari amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00960/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Junta Central de Directors de Catalunya 
d’Ensenyament Secundari amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00961/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 352-00962/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de repre-
sentants de PIMEC amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00963/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00964/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00965/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00966/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00967/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants del sindicat USTEC-STEs amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00968/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Xarxa d’Educació Lliure amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00969/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Joaquim 
Arenas i Sampera, expert en immersió lingüística, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00970/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Salvador 
Cardús i Ros, professor titular de sociologia de la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00971/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Àngel Cas-
tiñeira Fernández, professor titular del Departament 
de Ciències Socials d’ESADE, amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00972/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Ton Duif, 
expert en finançament educatiu, amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 352-00973/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Javier Elzo, 
catedràtic de sociologia de la Universitat de Deusto, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00974/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’Inger Enk-
vist, professora de pedagogia de la Universitat de 
Lund, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00975/08
Acord sobre la sol·licitud p. 107
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Proposta de compareixença de Josep M. 
Esquirol, professor de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00976/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Joan Es-
truch Tobella, expert en direcció escolar, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00977/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Jordi Fibla, 
en representació de l’Associació de Llars d’Infants 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00978/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Alfons For-
mariz, expert en formació d’adults, amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00979/08
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Joan Gui-
tart, exconseller d’Ensenyament, amb relació al Pro-
jecte de llei d’edu cació
Tram. 352-00980/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Miquel Mar-
tínez, exdirector de l’Institut de Ciències de l’Educa-
ció, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00981/08
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Màrius Mar-
tínez, ponent de l’Avantprojecte de llei d’educació 
en el Consell Escolar de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00982/08
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Xavier 
Melgarejo Draper, director del Col·legi Pare Claret, 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00983/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de José Me-
néndez Cabrera, director del Centre d’Estudis Joan 
XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00984/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Francesc 
Pedró i García, gerent del Centre per a la Innovació 
i la Recerca Educativa de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00985/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Joaquim 
Prats Cuevas, president del Consell Superior d’Ava-
luació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00986/08
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Enric Puig i 
Jofra, secretari general de la Fundació Escola Cris-
tiana de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 352-00987/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Antoni Pui-
gverd, professor i analista, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00988/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Maria Anto-
nia Pujol Maura, professora titular del Departament 
de Didàctica i Organització Educativa de la Universi-
tat de Barcelona i experta en educació infantil, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00989/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Josep M. 
Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00990/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Cornelius 
Riordan, professor del Providence College Boston i 
sociòleg expert en educació diferenciada per sexes, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00991/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Francesc 
Riu i Rovira de Villar, expert en legislació educativa, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00992/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Ferran Ruiz 
Tarragó, expert en tecnologies de la informació i la 
comunicació, amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 352-00993/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jordi 
Sànchez i Picanyol, director de la Fundació Jaume 
Bofill, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00994/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jaume Sar-
ramona López, catedràtic emèrit de Pedagogia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00995/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Manuel Sil-
va, expert en dret educatiu, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00996/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Rosa Maria 
Tarradellas, professora de la Universitat de Girona i 
experta en educació infantil, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-00997/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Terricabras i Nogueras, professor i filòsof, amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 352-00998/08
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Ensenyament de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 352-01002/08
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Roser Cla-
vell, secretària general del Patronat Catalunya Món, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea perquè exposi el balanç de la seva gestió al 
capdavant del Patronat
Tram. 356-00377/08
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Relacions Internacionals davant la Co-
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè 
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expliqui la política de subvencions a les comunitats 
catalanes a l’exterior
Tram. 356-00382/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’ONCE davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00398/08
Acord sobre la sol·licitud p. 112

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre el Pla de Salut per 
a l’horitzó del 2010
Tram. 355-00084/08
Substanciació p. 112

Sessió informativa de la Comissió de Po-
lítica Cultural amb el conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació sobre el replantejament del Centre 
d’Art Santa Mònica i sobre els dos darrers anys de 
polítiques culturals del Departament
Tram. 355-00088/08
Substanciació p. 112

Compareixença del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en 
compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00101/08
Substanciació p. 112

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

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei dels recursos contra la qualifica-
ció negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 353-00310/08
Substanciació p. 112

Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 353-00311/08
Substanciació p. 113

Compareixença de Lluís Jou i Miravent, 
notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil 
o de béns mobles de Catalunya
Tram. 353-00312/08
Substanciació p. 113

Compareixença de Joan Marsal Guillamet, 
professor titular de dret civil, amb relació al Projecte 
de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Ca-
talunya
Tram. 353-00313/08
Substanciació p. 113

Compareixença de Mercedes Tormo San-
toja, registradora de la propietat, amb relació al 
Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en ma-
tèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 353-00314/08
Substanciació p. 113

Compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari i professor de dret notarial de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Ca-
talunya
Tram. 353-00315/08
Substanciació p. 113

Compareixença de Sebastià Jornet Forner, 
secretari de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 353-00348/08
Substanciació p. 113

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb re-
lació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 353-00349/08
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans 
i programes
Tram. 353-00350/08
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació del 
Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i 
programes
Tram. 353-00351/08
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació de la 
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 353-00352/08
Substanciació p. 114

Compareixença de Raül Valls, representant 
del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb re-
lació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 353-00353/08
Substanciació p. 114

Compareixença de Toni Altaiò, represen-
tant de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la 
Natura, amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 353-00354/08
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental 
dels plans i programes
Tram. 353-00355/08
Decaïment p. 115

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans 
i programes
Tram. 353-00356/08
Substanciació p. 115
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Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació 
ambiental dels plans i programes
Tram. 353-00357/08
Decaïment p. 115

Compareixença de representants del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00358/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de representants de l’As-
sociació d’Inspectors d’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00359/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Professionals dels Centres de 
Recursos Pedagògics, de l’Associació Catalana de 
Professionals dels Equips d’Assessorament Psico-
pedagògic i del Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00360/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Associacions de Pares d’Alum-
nes d’Educació Especial i de la Federació Catalana 
Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00361/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants del Col-
legi de Logopedes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’edu cació
Tram. 353-00362/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants del Col-
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i en Ciències de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00363/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 353-00364/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de la 
Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i 
Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’educació
Tram. 353-00365/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenya-
ment de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00366/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de representants d’Educar 
en Família amb relació al Projecte de llei d’educa-
ció
Tram. 353-00367/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Centres d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00368/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00369/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00370/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles 
Lliures de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00371/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Ensenyament de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00372/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 353-00373/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de PI-
MEC amb relació al Projecte de llei d’e ducació
Tram. 353-00374/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de la Pla-
taforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00375/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00376/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Espe-
cífiques amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00377/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants del sin-
dicat USTEC-STEs amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00378/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de representants de la 
Junta Central de Directors de Catalunya d’Ense-
nyament Primari i de la Junta Central de Directors 
de Catalunya d’Ensenyament Secundari amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00379/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’Alfons Formariz, expert 
en matèria educativa i formació d’adults, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00380/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Miquel Martínez, exdi-
rector de l’Institut de Ciències de l’Educació i expert 
en matèria educativa, amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00381/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119
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Compareixença de Josep Maria Terricabras 
i Nogueras, professor i filòsof, i expert en matèria edu-
cativa, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00382/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Màrius Martínez, ponent 
de l’Avantprojecte de llei d’educació en el Consell 
Escolar de Catalunya i expert en matèria educativa, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00383/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de l’Agru-
pació Escolar Catalana amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00384/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i 
la Cultura amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00385/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00386/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00387/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Professional de Serveis Educatius de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00388/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00389/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de la 
Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00390/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de la 
Federació de Moviments de Renovació Pedagò-
gica de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00391/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00392/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de representants de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00393/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de representants del Se-
cretariat d’Escola Rural de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’edu cació
Tram. 353-00394/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Joaquim Prats Cue-
vas, president del Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00395/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Jordi Sànchez i Pica-
nyol, director de la Fundació Jaume Bofill, amb re-
lació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00396/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Josep Maria Rañé i 
Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00397/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00398/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants d’Acció 
per a la Millora de l’Ensenyament Secundari amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00399/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants de l’As-
sociació de Catedràtics d’Ensenyaments Secun-
daris de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00400/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants d’Axia, 
Associació de Directius de l’Educació Pública de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00401/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 353-00402/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00403/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de representants de l’As-
sociació de Mestres Rosa Sensat amb relació al 
Projecte de llei d’edu cació
Tram. 353-00404/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de representants d’Estudi-
ants en Acció amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00405/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 353-00406/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de representants de la 
Fundació Inform amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00407/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de representants del Grup 
de Recerca en Educació i Treball, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00408/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

18

SUMARI

Compareixença de representants de la 
Lliga per la Laïcitat amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00409/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Joan Manel del Pozo, 
expert en matèria educativa, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 353-00410/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Josep Maria Torres, ex-
pert en matèria educativa, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 353-00411/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Ramon Simon i Campà, 
expert en matèria educativa, amb relació al Projecte 
de llei d’educació
Tram. 353-00412/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Marina Tomàs, experta 
en matèria educativa, amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00413/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de representants d’Escoles 
de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00414/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de representants de la 
Fundació Eduard Soler amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00415/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de representants de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00416/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de representants d’Òm-
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00417/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Joaquim Arenas i Sam-
pera, expert en immersió lingüística, amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00418/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’Inger Enkvist, professora 
de pedagogia de la Universitat de Lund, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00419/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Francesc Riu i Rovira 
de Villar, expert en legislació educativa, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00420/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de Ferran Ruiz Tarragó, ex-
pert en tecnologies de la informació i la comunicació, 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00421/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Ensenyament de la Unió Sindical Obrera 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00422/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea perquè informi sobre la funció del Parlament 
de Catalunya en el seguiment dels processos legis-
latius i de control de les institucions europees i sobre 
l’aplicació del principi de subsidiarietat
Tram. 357-00208/08
Substanciació p. 125

Compareixença del director de l’Institut 
Ramon Llull davant la Comissió de Política Cultural 
perquè expliqui les polítiques de l’Institut per a la 
projecció exterior de la llengua catalana
Tram. 357-00218/08
Substanciació p. 125

Compareixença de Jesús Sanz Moral, so-
ciòleg, davant la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre el seu punt de vista i la 
seva experiència en matèria de participació juvenil
Tram. 357-00228/08
Substanciació p. 126

Compareixença de Mariona Ferrer, profes-
sora lectora del Departament de Ciències Polítiques 
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la 
Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè in-
formi sobre el seu punt de vista i la seva experiència 
en matèria de participació juvenil
Tram. 357-00229/08
Substanciació p. 126

Compareixença d’Eva Anduiza, professora 
titular de ciència política i dret públic a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut perquè informi sobre el 
seu punt de vista i la seva experiència en matèria 
de participació juvenil
Tram. 357-00230/08
Substanciació p. 126

Compareixença de la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya davant la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
perquè presenti la memòria d’aquest tribunal cor-
responent al 2007
Tram. 357-00237/08
Substanciació p. 126

Compareixença de Roser Clavell, secre-
tària general del Patronat Catalunya Món, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
perquè exposi el balanç de la seva gestió al capda-
vant del Patronat
Tram. 357-00247/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Compareixença de representants de l’ON-
CE davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les 
Persones amb Discapacitats perquè expliquin les 
línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00248/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb el president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya perquè informi sobre les 
mesures adoptades pel Consell per a garantir la 
pluralitat i l’objectivitat en el tractament de l’activitat 
política en els mitjans de comunicació
Tram. 359-00009/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 127
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4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge·
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
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Estats de desenvolupament i d’execució 
del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de 
setembre de 2008
Tram. 334-00082/08
Presentació p. 127

Memòria de la Fiscalia Provincial de Lleida 
corresponent al 2007
Tram. 334-00083/08
Presentació p. 127

Informe sobre l’evolució dels resultats no 
financers i de l’endeutament de la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2008
Tram. 334-00084/08
Presentació p. 128

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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1.01.01.

atès que les funcions que corresponen als membres del 
Plenari amb dedicació a temps parcial es van modifi-
car al llarg de la tramitació parlamentària de la Llei 
6/2008, cal adequar el règim d’incompatibilitats que 
els és aplicable.

Per aquest motiu, és necessari aprovar una llei de mo-
dificació de l’article 9 de la Llei 6/2008, i també de 
l’article 12.2, relacionat amb l’anterior.

Article 1. ModificAció de l’Article 9 de lA llei 6/2008

Es modifica l’article 9 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 9

»Estatut personal dels membres del Plenari

»1. Els membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts que tenen dedicació exclusiva són 
els que exerceixen la presidència i les dues vicepresi-
dències. La resta de membres tenen dedicació a temps 
parcial.

»2. Els membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts actuen amb plena independència i 
neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indi-
cació en l’exercici de llurs funcions.

»3. La condició de membre del Plenari del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts és incompatible amb:

»a) La condició de membre del Parlament o del Go-
vern.

»b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació 
polítiques.

»c) L’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics o en organitzacions sindicals o empre-
sarials.

»4. Els membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts que tenen dedicació exclusiva estan 
subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
al servei de la Generalitat en tot allò que no s’oposi al 
que estableix l’apartat 3.»

Article 2. ModificAció de l’Article 12.2 de lA llei 
6/2008

Es modifica l’article 12.2 de la Llei 6/2008, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts té les mateixes incompatibilitats que els mem-
bres del Plenari amb dedicació exclusiva.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	modificació	de	la	Llei	6/2008,	del	
13	de	maig,	del	Consell	Nacional	de	la	
Cultura	i	de	les	Arts
Tram. 200-00053/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 17.12.2008, DSPC-P 69

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de 
desembre de 2008, a proposta del Govern, escoltada 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del 
Reglament, ha acordat de tramitar directament i en 
lectura única el Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (tram. 200-00053/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:

llei de ModificAció de lA llei 6/2008, del 13 de MAig, 
del consell nAcionAl de lA culturA i de les Arts

PreàMbul

La Llei 6/2008, del 13 de maig, va crear el Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts, entitat de dret públic 
que té com a finalitats assessorar el Govern amb relació 
a la política cultural i organitzar la política de suport i 
de promoció de la creació artística.

L’òrgan superior de govern del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts és el Plenari, al qual corresponen 
les màximes facultats de direcció de les activitats del 
Consell. L’article 9 regula l’estatut personal dels mem-
bres d’aquest òrgan. La redacció del precepte, però, pot 
portar a confusió sobre els òrgans del Consell als quals 
és aplicable, ja que fa una referència genèrica als mem-
bres del Consell, quan en realitat s’està referint única-
ment als membres del Plenari.

Així mateix, es considera necessari modificar el règim 
d’incompatibilitats previst per als membres del Plenari. 
D’una banda, cal aclarir quin és el règim d’incompati-
bilitats aplicable als membres en funció que la dedi-
cació sigui exclusiva o a temps parcial. D’altra banda, 
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1.10.

Resolució	355/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	es	designa	un	repre·
sentant	del	Parlament	al	Consell	Social	
de	la	Universitat	de	Girona
Tram. 284-00014/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, 17.12.2008, DSPC-P 69

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de 
desembre de 2008, atès el finiment de mandat de Llu-
ís Busquet i Ruhí com a representant del Parlament al 
Consell Social de la Universitat de Girona, d’acord amb 
els articles 81, 82 i 85 i la disposició transitòria primera 
de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, ha adoptat la següent

resolució

El Parlament de Catalunya designa Jaume Viladecans i 
Bombardó membre del Consell Social de la Universitat 
de Girona.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

Resolució	356/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	es	designa	un	vocal	
del	Consell	Assessor	de	l’Institut	Català	
de	Finances
Tram. 284-00022/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, 17.12.2008, DSPC-P 69

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 
de desembre de 2008, atesa la renúncia d’Almudena 
Semur Correa com a vocal del Consell Assessor de 
l’Institut Català de Finances, d’acord amb l’article 26 
del Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances i l’article 22 de la Llei 7/2004, del 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives, ha adoptat 
la següent

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	345/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	un	nou	servei	de	punt	de	
trobada	al	Baix	Camp
Tram. 250-01161/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 27, 09.12.2008, DSPC-C 451

coMissió de benestAr i iMMigrAció

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 9 de desembre de 2008, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei tècnic de punt de trobada a Tarragona (tram. 
250-01161/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
33867).

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
els treballs per a posar en marxa un nou servei de punt 
de trobada al Baix Camp, tal com té previst el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania, per a donar cobertura 
a la demarcació de Tarragona.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

 La presidenta de la 
La secretària de la Comissió Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella
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1.15.

1.15. MOCIONS

Moció	41/VIII	del	Parlament	de	Catalu·
nya,	sobre	el	suport	als	municipis	pe·
tits
Tram. 302-00133/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, 18.12.2008, DSPC-P 70

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
desembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el suport als municipis petits (tram. 
302-00133/08), presentada pel diputat Pere Bosch i Cu-
enca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya acorda: 

a) Continuar donant suport als municipis petits per a 
contribuir a l’equilibri territorial i poder atendre llurs 
necessitats específiques, entenent que estan limitats pel 
baix nivell de població i la reduïda capacitat fiscal.

b) Donar suport a les negociacions que es duguin a ter-
me amb el Govern de l’Estat per a donar una resposta 
positiva a la necessitat d’un nou finançament per als 
governs locals.

c) Manifestar que és urgent i prioritari que abans de 
finalitzar el 2008, a més d’establir-se un nou model 
de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc 
de finançament adequat per als governs locals, un nou 
model que permeti continuar prestant els serveis que 
la ciutadania reclama i rep de l’Administració local, 
com noves escoles bressol, més habitatge social, més 
polítiques d’ocupació i polítiques adreçades a la plena 
integració de la immigració o a l’atenció social, que són 
necessàries per a garantir la cohesió social en pobles i 
ciutats.

d) Donar suport al Govern de la Generalitat en el pro-
cés de negociació amb el Govern de l’Estat sobre el 
nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el 
model de finançament autonòmic, demanar la creació 
d’una comissió mixta entre la Generalitat i els governs 
locals per a tractar de manera específica el finançament 
dels ens locals, tal com reclamen llurs associacions re-
presentatives.

resolució

El Parlament de Catalunya designa Xavier Tribó Boi-
xareu vocal del Consell Assessor de l’Institut Català 
de Finances.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

Resolució	357/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	per	la	qual	es	designa	un	mem·
bre	del	Consell	Assessor	de	Ràdio	i	Te·
levisió	Espanyola	a	Catalunya
Tram. 284-00024/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 17.12.2008, DSPC-P 69

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de 
desembre de 2008, atesa la renúncia de Jordi Cuminal 
i Roquet com a membre del Consell Assessor de Ràdio 
i Televisió Espanyola a Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 6 del Text refós de la Llei reguladora 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a 
Catalunya, aprovat pel Decret 198/1982, del 7 de juliol, 
ha adoptat la següent

resolució

El Parlament de Catalunya designa Joaquima Mis i Ca-
beza membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió 
Espanyola a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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b) Continuar adoptant les mesures possibles per a ate-
nuar els efectes de la crisi sobre el sector.

3. El Parlament de Catalunya, atès que la cooperativa 
Copalme, SCCL va presentar un expedient de concurs 
voluntari de creditors el 12 de febrer de 2008: 

a) Resol observar que dels comptes proporcionats per 
la secció de crèdit de Copalme, SCCL es desprèn que 
els dipòsits de l’esmentada secció han estat aplicats a 
les diverses operacions econòmiques de la cooperativa, 
i que aquestes operacions avui són part de les actua-
cions judicials consegüents al procediment concursal 
voluntari.

b) Insta el Govern a fer el seguiment dels procediments 
judicials actualment en curs i, en el marc de les seves 
possibilitats d’acció, a emprar les mesures possibles que 
permet la legalitat per a atenuar els efectes negatius del 
procés, inclosos els sobrevinguts sobre els impositors 
de la secció de crèdit.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

Moció	43/VIII	del	Parlament	de	Cata·
lunya,	sobre	els	acomiadaments	col·
lectius	en	expedients	de	regulació	d’o·
cupació
Tram. 302-00138/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 18.12.2008, DSPC-P 70

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
desembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les actuacions relatives als acomiada-
ments col·lectius i a les polítiques actives d’ocupació 
(tram. 302-00138/08), presentada pel diputat José Do-
mingo Domingo, del Grup Mixt, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36942).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no auto-
ritzar acomiadaments col·lectius en expedients de regu-
lació d’ocupació si les causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció no estan suficientment 
acreditades, d’acord amb el procediment sobre acomia-

e) Demanar al Govern de l’Estat que, mentre no s’acor-
di un nou model de finançament local, s’incrementi 
la previsió d’aportacions als ajuntaments per al 2009, 
s’adoptin mesures transitòries perquè els ajuntaments 
puguin afrontar llurs necessitats de despesa i s’estudiï 
l’establiment d’una moratòria en l’aplicació de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

Moció	42/VIII	del	Parlament	de	Catalu·
nya,	sobre	la	crisi	econòmica	en	els	sec·
tors	agrícola	i	ramader
Tram. 302-00135/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, 18.12.2008, DSPC-P 70

Ple del PArlAMent

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
desembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Re-
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la crisi econòmica en els sectors 
agrícola i ramader (tram. 302-00135/08), presentada pel 
diputat Xavier Pallarès i Povill, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
36943) i pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36954).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, arran de l’aprovació de 
la reforma de la política agrària comuna (PAC) per la 
Comissió Europea el 20 de novembre passat, i després 
que tots els sindicats agraris, la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya i el mateix Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural s’hi hagin pro-
nunciat, manifesta la insatisfacció respecte a aquesta 
nova PAC pel fet que inclou punts que perjudiquen el 
sector agrari català.

2. El Parlament de Catalunya, arran de la nova crisi que 
pateix el sector porcí de Catalunya, i davant la impor-
tància estratègica que representa aquest sector en el món 
rural, insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures pertinents per tal que els page-
sos que així ho sol·licitin facin el cessament anticipat 
de llur activitat en condicions dignes.
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conèixer-ne el contingut i contrastar, per aquesta via, el 
compliment del requisit esmentat.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

La secretària en funcions
de la Comissió  El president de la Comissió
M. Àngels Cabasés Piqué Antoni Comín Oliveres

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
del	mercat	de	treball.	
Tram. 300-00166/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008, 
(DSPC-P 69).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’edat	de	
jubilació	dels	Mossos	d’Esquadra
Tram. 300-00167/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008, 
(DSPC-P 69).

dament col·lectiu que estableix l’article 51.1 de l’Estatut 
dels treballadors.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

1.17. RECOMANACIONS

Recomanació	3/VIII	de	la	Comissió	de	
Peticions,	perquè	es	modifiqui	el	Reial	
decret	240/2007	amb	relació	a	la	coor·
dinació	dels	registres	administratius	
d’unions	estables	de	parella
Tram. 125-00073/08

Adopció
Comissió de Peticions

Sessió núm. 17, 09.12.2008, DSPC-C 450

coMissió de Peticions

La Comissió de Peticions va aprovar el 8 d’abril de 2008 
la Recomanació 1/VIII, per la qual es demanava als 
grups parlamentaris i al Govern iniciar una modificació 
de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de 
parella, per tal de crear un registre administratiu en què 
es poguessin inscriure les dites unions.

Tanmateix, un cop vista l’ampliació que s’ha fet de la 
petició inicial que va donar lloc a la Recomanació 1/
VIII, la Comissió de Peticions constata que la creació de 
l’esmentat registre a Catalunya pot esdevenir insuficient 
si no s’acompanya d’una modificació simultània de la 
normativa estatal que asseguri l’existència d’una coor-
dinació entre els registres administratius existents a l’Es-
tat, a l’efecte de donar ple compliment al que determina 
la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 29 d’abril de 2004, relativa al dret dels ciu-
tadans de la Unió i dels membres de llurs famílies a 
circular i a residir lliurement al territori dels estats mem-
bres.

Per aquest motiu, la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

recoMAnAció

La Comissió de Peticions recomana al Ministeri de 
Treball i Immigració la modificació de l’article 2.b del 
Reial decret 240/2007, del 16 de febrer, sobre entrada, 
lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels 
estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part 
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, per tal de 
precisar que el requisit de no-simultaneïtat de dos o 
més registres d’unions estables de parella es pot complir 
mitjançant l’existència d’un sistema de coordinació dels 
registres autonòmics i locals que permeti al Ministeri 
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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	la	dotació	
a	l’escola	d’adults	de	Girona	d’un	curs	
de	llengua	de	signes	catalana	per	a	per·
sones	sordes	no	catalanoparlants
Tram. 250-01074/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	escola	oficial	d’idiomes	a	l’alt	Ma·
resme
Tram. 250-01126/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	institut	d’ensenyament	se·
cundari	a	Bellver	de	Cerdanya
Tram. 250-01135/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	inver·
sions	empresarials	estrangeres
Tram. 300-00168/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008, 
(DSPC-P 69).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
de	les	universitats
Tram. 300-00169/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008, 
(DSPC-P 69).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’oferta	del	programa	de	subscripci·
ons	gratuïtes	a	publicacions	periòdi·
ques	per	a	joves	de	divuit	anys
Tram. 250-01260/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 27, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-C 453).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	llista	de	publicacions	periòdiques	
del	programa	de	subscripcions	gratuï·
tes	per	a	joves	de	divuit	anys
Tram. 250-01264/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 27, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-C 453).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	del	Centre	de	Normalitza·
ció	Lingüística	del	Maresme
Tram. 250-01287/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 27, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-C 453).

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	
de	menjador	escolar	a	Llagostera	(Gi·
ronès)
Tram. 250-01136/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza·
ció	d’un	estudi	per	a	la	identificació	i	la	
catalogació	del	conjunt	de	barraques	de	
pedra	seca	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01231/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 27, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-C 453).

Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza·
ció	d’un	estudi	per	a	la	identificació	i	la	
catalogació	del	conjunt	de	barraques	de	
pedra	seca	de	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-01239/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 27, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-C 453).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió sobre les Polítiques de Jo-
ventut en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.12.2008 
(DSPC-C 462).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	relacions	institucio·
nals
Tram. 302-00134/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 18.12.2008 (DSPC-P 70).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	finançament	local
Tram. 302-00136/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 18.12.2008 (DSPC-P 70).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	de	l’Es·
tatut
Tram. 302-00137/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 18.12.2008 (DSPC-P 70).

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

2.10.65. 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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 (DSPC-P 
69)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 47, tinguda el 
dia 17.12.2008 (DSPC-P 69), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució presentada pel Grup Mixt

El Ple del Parlament, en la sessió núm. , tinguda el dia 
17.12.2008 (DSPC-P 69), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 
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recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (tram. 353-00314/08)

Compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari i 
professor de dret notarial de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la 
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya (tram. 353-00315/08)

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 23.12.2008 al 20.01.2009).

Finiment del termini: 21.01.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 200-00040/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 13.11.08

gruP PArlAMentAri del PArtit PoPulAr de cAtAlunyA

Proposta de compareixença de la degana del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00629/08)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00630/08)

Proposta de compareixença del president de la Junta 
de Govern del Col·legi Oficial de Graduats Socials de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00631/08)

Proposta de compareixença del president del Tribu-
nal Arbitral de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00632/08)

Proposta de compareixença de Raúl Sánchez, director 
de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família de la 

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	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re·
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 200-00036/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, 11.12.2008, DSPC-C 457

coMPAreixences d’orgAnitzAcions i gruPs sociAls tin-
gudes dAvAnt lA coMissió de JustíciA, dret i seguretAt 
ciutAdAnA, l’11 de deseMbre de 2008 (dsPc-c 457)

Compareixença de representants del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
353-00310/08)

Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, degà del 
Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
353-00311/08)

Compareixença de Lluís Jou i Miravent, notari, amb 
relació al Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya (tram. 353-00312/08)

Compareixença de Joan Marsal Guillamet, professor 
titular de dret civil, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (tram. 353-00313/08)

Compareixença de Mercedes Tormo Santoja, registra-
dora de la propietat, amb relació al Projecte de llei dels 
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te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00733/08)

Proposta de compareixença d’Anna Vall Rius, directora 
del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat (tram. 352-00734/08)

Proposta de compareixença de M. Mercedes Tarrazón 
i Rodón, membre del Ple de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00735/08)

Proposta de compareixença de Josep Antoni Blanco 
Abad, alcalde de Sant Pere de Ribes, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00736/08)

Proposta de compareixença d’Antoni Vidal Teixidó, 
membre del Comitè Científic del Màster en Mediació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00737/08)

gruP PArlAMentAri de convergènciA i unió

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mediació en 
l’àmbit del dret privat (tram. 352-00740/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Junta de Govern del Col·legi Ofici-
al de Psicòlegs de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00741/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00742/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Junta de Govern del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00743/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Junta de Govern del Col·legi de Peda-
gogs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00744/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Junta de Govern del Col·legi de Poli-
tòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00745/08)

Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00633/08)

Proposta de compareixença de Daniel Arasa, president 
del Grup d’Entitats Catalanes de la Família, amb relació 
al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00738/08)

Proposta de compareixença de Liberto Senderos, pre-
sident de l’Institut de Política Familiar de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat (tram. 352-00739/08)

gruP Mixt

Proposta de compareixença d’Anna Parés i Rifà, degana 
del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 352-00634/08)

Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas 
Colomer, presidenta del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00662/08)

Proposta de compareixença de José Manuel Regadera 
Sáenz, jutge degà de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00663/08)

Proposta de compareixença de María Eugenia Alegret 
Burgués, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00664/08)

Proposta de compareixença de Jaume Almenara i Aloy, 
degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 352-00665/08)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de cata-
lunya i Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas 
Colomer, presidenta del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya i degana del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de mediació en 
l’àmbit del dret privat (tram. 352-00730/08)

Proposta de compareixença de Lídia Condal i Inver-
nón, degana del Col·legi d’Advocats de Granollers i 
presidenta de la Comissió de Mediació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00731/08)

Proposta de compareixença de Salvador Puntes, respon-
sable pedagògic del Màster europeu en mediació de la 
Universitat de Barcelona i professor del Màster europeu 
de mediació de l’Institut Universitari Kurt Bösch, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 352-00732/08)

Proposta de compareixença de Teresa Llorens Car-
bonell, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projec-
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Compareixença d’un representant o una representant de 
la Junta de Govern del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 353-00332/08)

ProPostes de coMPAreixençA d’orgAnitzAcions i gruPs 
sociAls rebutJAdes

Proposta de compareixença del degà del Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00630/08)

Proposta de compareixença del president de la Junta 
de Govern del Col·legi Oficial de Graduats Socials de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00631/08)

Proposta de compareixença del president del Tribu-
nal Arbitral de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00632/08)

Proposta de compareixença de Raúl Sánchez, director 
de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00633/08)

Proposta de compareixença d’Anna Parés i Rifà, degana 
del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 352-00634/08)

Proposta de compareixença de José Manuel Regadera 
Sáenz, jutge degà de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00663/08)

Proposta de compareixença de María Eugenia Alegret 
Burgués, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 352-00664/08)

Proposta de compareixença de Jaume Almenara i Aloy, 
degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret 
privat (tram. 352-00665/08)

Proposta de compareixença de Daniel Arasa, president 
del Grup d’Entitats Catalanes de la Família, amb relació 
al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00738/08)

Proposta de compareixença de Liberto Senderos, pre-
sident de l’Institut de Política Familiar de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat (tram. 352-00739/08)

ProPostes de coMPAreixençA d’orgAnitzAcions i gruPs 
sociAls retirAdes

Proposta de compareixença de Lídia Condal i Inver-
nón, degana del Col·legi d’Advocats de Granollers i 
presidenta de la Comissió de Mediació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
352-00731/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, 27.11.2008, DSPC-C 441

coMPAreixences d’orgAnitzAcions i gruPs sociAls Acor-
dAdes 

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas Colomer, 
presidenta del Consell dels Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya i degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat (tram. 353-00322/08)

Compareixença de Salvador Puntes, responsable peda-
gògic del Màster europeu en mediació de la Universitat 
de Barcelona i professor del Màster europeu de media-
ció de l’Institut Universitari Kurt Bösch, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 353-00323/08)

Compareixença de Teresa Llorens Carbonell, coordina-
dora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 353-00324/08)

Compareixença d’Anna Vall Rius, directora del Cen-
tre de Mediació Familiar de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 353-00325/08)

Compareixença de M. Mercedes Tarrazón i Rodón, 
membre del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat (tram. 353-00326/08)

Compareixença de Josep Antoni Blanco Abad, alcal-
de de Sant Pere de Ribes, amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 353- 
00327/08)

Compareixença d’un representant o una representant de 
la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mediació 
en l’àmbit del dret privat (tram. 353-00328/08)

Compareixença d’un representant o una representant de 
la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat (tram. 353-00329/08)

Compareixença d’un representant o una representant 
de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
353-00330/08)

Compareixença d’un representant o una representant 
de la Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mediació en 
l’àmbit del dret privat (tram. 353-00331/08)
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Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 200-00044/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 13.11.08

gruP Mixt

Proposta de compareixença d’Antònia Gil Carrasco, se-
cretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00635/08)

Proposta de compareixença de Josep Maria Àlvarez, 
secretari general de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00636/08)

Proposta de compareixença de Joan Rosell, president de 
Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00637/08)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president del Consell General de Cambres de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00638/08)

Proposta de compareixença de Joan Coscubiela, secre-
tari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00639/08)

Proposta de compareixença de Joan Tristany i Claret, 
director general de l’Associació Multisectorial d’Empre-
ses, amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00640/08)

Proposta de compareixença de Francesc Xavier Puig 
i Asensio, director de NegociInternacional del Banc 
Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política in-
dustrial (tram. 352-00641/08)

Proposta de compareixença de Xavier Carbonell, direc-
tor gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00642/08)

Proposta de compareixença d’Eduard Torrent i Pairó, 
director gerent de la Cambra de Comerç de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00643/08)

Proposta de compareixença de Jaume Bercial i Casbas, 
director gerent de la Cambra de Comerç de Sabadell, 
amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00644/08)

Proposta de compareixença de Natàlia Ortega Gómez, 
secretària general del Centre d’Estudis i Assessorament 

Proposta de compareixença d’Antoni Vidal Teixidó, 
membre del Comitè Científic del Màster en Mediació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
(tram. 352-00737/08)

Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 200-00041/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36994) i Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 36998).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 19.12.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanitza·
cions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 200-00042/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36993), Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 37008) i Grup Mixt (reg. 37014).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 30.12.2008 al 15.01.2009).

Finiment del termini: 16.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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gruP PArlAMentAri del PArtit PoPulAr de cAtAlunyA

Proposta de compareixença del president de Foment 
del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00677/08)

Proposta de compareixença del president de PIMEC 
amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00678/08)

Proposta de compareixença del secretari general de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 352-00679/08)

Proposta de compareixença del secretari general de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00680/08)

Proposta de compareixença del president del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de política industrial (tram. 352-00681/08)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 352-00682/08)

Proposta de compareixença del president del Consell 
de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00683/08)

Proposta de compareixença del director general del 
Centre Metal·lúrgic amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00684/08)

Proposta de compareixença de representants de la 
Agrupación Española del Género de Punto amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00685/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Insti-
tut Industrial de Terrassa amb relació al Projecte de llei 
de política industrial (tram. 352-00686/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00687/08)

gruPs PArlAMentAris sociAlistes - ciutAdAns Pel cAn-
vi, esquerrA rePublicAnA de cAtAlunyA i iniciAtivA Per 
cAtAlunyA verds - esquerrA unidA i AlternAtivA

Proposta de compareixença de representants de Foment 
del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00697/08)

Proposta de compareixença de representants de PIMEC 
amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00698/08)

Proposta de compareixença de representants de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00699/08)

Proposta de compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00700/08)

Metal·lúrgic, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00645/08)

Proposta de compareixença de Josep M. Campanera 
i Raduà, director del Departament de Promoció In-
ternacional del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00646/08)

Proposta de compareixença de Jordi Ludevid Angla-
da, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00647/08)

Proposta de compareixença de Joan B. Casas Ontenien-
te, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00648/08)

Proposta de compareixença d’Antoni Rodríguez de la 
Torre, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Infor-
màtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00649/08)

Proposta de compareixença d’Antoni Cañete Martos, 
secretari general de PIMEC, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00650/08)

Proposta de compareixença d’Albano Sanchez-Ossorio 
Sancho, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00651/08)

Proposta de compareixença de Joan Vallvé Ribera, degà 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00652/08)

Proposta de compareixença de Joan Ribó Casaus, degà 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00653/08)

Proposta de compareixença de José Costa López, degà 
del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00654/08)

Proposta de compareixença de Josep Lluís Sánchez 
Cristóbal, degà del Col·legi Oficial de Titulats Mercan-
tils i Empresarials de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 352-00655/08)

Proposta de compareixença de Xavier Cuadras, direc-
tor de l’Escola Superior de Comerç Internacional, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00656/08)

Proposta de compareixença de Pere Camprubí i Nie-
to, director d’Expansió de la Fira de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00657/08)

Proposta de compareixença de Martí Colomer i Ri-
bas, president de l’Institut Industrial de Terrassa, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00658/08)
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relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00714/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Palamós amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00715/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Reus amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00716/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Sant Feliu 
de Guíxols amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00717/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00718/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Tortosa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00719/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de l’Associació Multisectorial d’Empre-
ses amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00720/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant del Centre d’Estudis i Assessorament 
Metal·lúrgic amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00721/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Fira de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de política industrial (tram. 352-00722/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00723/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de l’Associació Espanyola d’Exportadors 
d’Electrònica i Informàtica amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00724/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de PIMEC amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00725/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de l’Institut Universitari de Ciència i Tecno-
logia amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00726/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Confederació Empresarial Comarcal 
de Terrassa amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00727/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00728/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00701/08)

Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00702/08)

Proposta de compareixença de Joaquim Boixareu, pre-
sident del Consell Social de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00703/08)

Proposta de compareixença Joaquim Coello, president 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00704/08)

Proposta de compareixença de Josep Oliver, catedrà-
tic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i coordinador general de l’Acord estratègic 
2005, amb relació al Projecte de llei de política indus-
trial (tram. 352-00705/08)

Proposta de compareixença de Josep Castells, director 
de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00706/08)

gruP PArlAMentAri de convergènciA i unió

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00707/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Manresa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00708/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Sabadell amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00709/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Tàrrega amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00710/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Terrassa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00711/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Valls amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00712/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00713/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Girona amb 
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coordinador general de l’Acord estratègic 2005, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
353-00345/08)

Compareixença de representants de l’Institut Universi-
tari de Ciència i Tecnologia amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 353-00346/08)

Compareixença de representants de la Confederació Em-
presarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 353-00347/08)

ProPostes de coMPAreixençA d’orgAnitzAcions i gruPs 
sociAls rebutJAdes

Proposta de compareixença de Francesc Xavier Puig 
i Asensio, director de Negoci Internacional del Banc 
Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política in-
dustrial (tram. 352-00641/08)

Proposta de compareixença de Josep M. Campanera 
i Raduà, director del Departament de Promoció In-
ternacional del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (Tram. 
352-00646/08)

Proposta de compareixença de Jordi Ludevid Angla-
da, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00647/08)

Proposta de compareixença de Joan B. Casas Ontenien-
te, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00648/08).

Proposta de compareixença d’Antoni Rodríguez de la 
Torre, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Infor-
màtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00649/08)

Proposta de compareixença d’Albano Sanchez-Ossorio 
Sancho, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00651/08)

Proposta de compareixença de Joan Ribó Casaus, degà 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00653/08).

Proposta de compareixença de José Costa López, degà 
del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00654/08).

Proposta de compareixença de Josep Lluís Sánchez 
Cristóbal, degà del Col·legi Oficial de Titulats Mercan-
tils i Empresarials de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 352-00655/08).

Proposta de compareixença de Pere Camprubí i Nie-
to, director d’Expansió de la Fira de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00657/08).

Proposta de compareixença de Martí Colomer i Ri-
bas, president de l’Institut Industrial de Terrassa, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00658/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00729/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme, 03.12.2008, DSPC-C 448

coMPAreixences d’orgAnitzAcions i gruPs sociAls Acor-
dAdes 

Compareixença de representants de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 353-00333/08)

Compareixença de representants de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 353-00334/08)

Compareixença de representants de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei de política in-
dustrial (tram. 353-00335/08)

Compareixença de representants del Consell General de 
Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 353-00336/08)

Compareixença de representants de Comissions Obreres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 353-00337/08)

Compareixença de representants de l’Associació Multi-
sectorial d’Empreses amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 353-00338/08)

Compareixença de representants del Centre d’Estudis i 
Assessorament Metal·lúrgic amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 353-00339/08)

Compareixença de representants de PIMEC amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
353-00340/08)

Compareixença de representants del Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de política industrial (tram. 353-00341/08)

Compareixença de representants de l’Escola Superior de 
Comerç Internacional amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 353-00342/08)

Compareixença de representants del Consell Social 
de la Universitat Politècnica de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
353-00343/08)

Compareixença de representants del Consell Social de 
la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 353-00344/08)

Compareixença de Josep Oliver, catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
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Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Terrassa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00711/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Valls amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00712/08).

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00713/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Girona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00714/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Palamós amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00715/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Reus amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00716/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Sant Feliu 
de Guíxols amb relació al Projecte de llei de política 
industrial (tram. 352-00717/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00718/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Tortosa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00719/08)

Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 200-00045/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36994).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 19.12.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta de compareixença del president del Consell 
de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00683/08)

Proposta de compareixença del director general del 
Centre Metal·lúrgic amb relació al Projecte de llei de 
política industrial (tram. 352-00684/08)

Proposta de compareixença de representants de la 
Agrupación Española del Género de Punto amb re-
lació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00685/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Insti-
tut Industrial de Terrassa amb relació al Projecte de llei 
de política industrial (tram. 352-00686/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00687/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Fira de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de política industrial (tram. 352-00722/08).

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de l’Associació Espanyola d’Exportadors 
d’Electrònica i Informàtica amb relació al Projecte de 
llei de política industrial (tram. 352-00724/08).

ProPostes de coMPAreixençA d’orgAnitzAcions i gruPs 
sociAls retirAdes

Proposta de compareixença de Xavier Carbonell, direc-
tor gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00642/08)

Proposta de compareixença d’Eduard Torrent i Pairó, 
director gerent de la Cambra de Comerç de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00643/08)

Proposta de compareixença de Jaume Bercial i Casbas, 
director gerent de la Cambra de Comerç de Sabadell, 
amb relació al Projecte de llei de política industrial 
(tram. 352-00644/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00707/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Manresa amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00708/08)

Proposta de compareixença d’un representant o una re-
presentant de la Cambra de Comerç de Sabadell amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00709/08).

Proposta de compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra de Comerç de Tàrrega amb 
relació al Projecte de llei de política industrial (tram. 
352-00710/08)
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Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 200-00048/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 (DSPC-P 
69)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.12.2008 (DSPC-P 69).

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 14.10.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 23.12.2008 al 15.01.2009).

Finiment del termini: 16.01.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	
dels	plans	i	programes
Tram. 200-00046/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36993), Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 36997) i Grup Mixt (reg. 37014).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 30.12.2008 al 19.01.2009).

Finiment del termini: 20.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma·
rítima
Tram. 200-00047/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36994) i Grup Mixt (reg. 37012 i 37146).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 19.12.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 36756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que es 
determina a l’article 104 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent esmena a la totalitat de retorn de 
la 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 règim 
local de Catalunya (tram. 202-00049/08).

1 esMenA núM. 1
A la totalitat
G. P. dels Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA 

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
6/2008,	del	13	de	maig,	del	Consell	Naci·
onal	de	la	Cultura	i	de	les	Arts
Tram. 200-00053/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 47, tinguda el dia 
17.12.2008 (DSPC-P 69).

Projecte	de	llei	de	mesures	fiscals	i	fi·
nanceres
Tram. 200-00050/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
371-A)

Al BOPC 371 - Annex, de 10 de desembre de 2008, a la 
pàg. 21, a la Disposició addicional sisena. Compensació 
de l’import de la quota autonòmica de l’impost sobre les 
vendes minoristes de determinats hidrocarburs satisfet 
pels agricultors, 

On diu: 

«1. [...] que hagin efectuat durant el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2007 i el 31 d’octubre de 2008.»

Ha de dir: 

«1. [...] que hagin efectuat durant el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2007 i el 31 de desembre de 
2008.»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
d’actuació	sobre	el	Pi	de	les	Tres	Bran·
ques
Tram. 250-01336/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 02.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36026)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
les converses amb l’Ajuntament del municipi del Caste-
llar del Riu i amb el propietari del terreny per explorar 
la possibilitat de signar, si s’escau, un acord per la mi-
llora i adequació de l’entorn del Pi de les Tres Branques 
i el Pi Jove, al pla de Campllong.»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora·
ment	de	la	xarxa	de	subministrament	
elèctric	del	Priorat
Tram. 250-01295/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 15.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36429)

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 mantenir les accions tendents a la millora 
de la qualitat en la xarxa de subministrament elèctric 
a la comarca del Priorat.»
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tàries per a l’exercici de 2009, a donar continuïtat al 
suport econòmic de les activitats portades a terme pel 
Centre de Titelles de Lleida amb la finalitat que aquest 
Centre pugui significar la celebració del 20è aniver-
sari del certamen, en el marc de la 20a edició de la 
Fira Internacional de Teatre de Titelles de Lleida que 
s’escaurà el 2009.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CCMA, del 17.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36939)

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 la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a què en el llibre d’estil que 
està elaborant es contempli, en l’apartat d’usos lingüís-
tics la possibilitat que els talls de veu i/o intervencions 
que facin els protagonistes d’una notícia en una llengua 
estrangera, en els telenotícies produïts per Televisió de 
Catalunya, siguin escoltats en la seva llengua original 
i se n’implementin els subtítols corresponents, sense 
necessitat que es faci traducció simultània al català 
amb l’objectiu de contribuir a l’aprenentatge i millora 
de llengües estrangeres.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 15.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36246)

APArtAt 2

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

«2. Establir un pla que possibiliti que tots els ens co-
marcals que ho desitgin puguin tenir delegació de com-
petències en matèria de consum i disposin d’una oficina 
d’atenció a les persones consumidores.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 02.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36025)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabo·
ració	d’un	informe	relatiu	al	rendiment	
mensual	de	les	tuneladores	de	la	línia	
9	del	metro
Tram. 250-01414/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reincor·
poració	dels	trens	semidirectes	a	la	línia	
Llobregat	·	Anoia	de	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat
Tram. 250-01415/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula·
ció	de	les	ludoteques
Tram. 250-01416/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	límit	de	la	moratòria	en	el	pagament	
de	les	hipoteques	per	a	les	persones	
desocupades
Tram. 250-01411/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Ter·
ra	Alta
Tram. 250-01412/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	control	
sanitari	dels	productes	agrícoles	i	agro·
alimentaris	importats
Tram. 250-01413/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	funcionament	de	les	línies	d’educa·
ció	primària	del	CEIP	Gavà	Mar,	de	Gavà	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01420/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	hu·
mà	a	la	pau
Tram. 250-01421/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adhesió	a	
la	campanya	de	Peace	Boat	«Viatge	Glo·
bal	per	un	Món	Lliure	d’Armes	Nucle·
ars»	i	l’impuls	al	desarmament	nuclear
Tram. 250-01423/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	recur·
sos	no	executats	pel	Govern	de	l’Estat	
en	matèria	de	formació	contínua
Tram. 250-01417/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	preser·
vació	del	sistema	d’extracció	d’aigua	sa·
lada	i	de	les	salines	de	Vilanova	de	la	
Sal	(Noguera)
Tram. 250-01418/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	i	millora	del	camí	
d’Ivars	d’Urgell	a	la	Fuliola
Tram. 250-01419/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	declara·
ció	de	la	sardana	com	a	dansa	nacional	
de	Catalunya
Tram. 250-01427/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	les	discapacitats	d’origen	orgànic	en	
el	barem	de	discapacitats	amb	el	mateix	
nivell	que	les	discapacitats	físiques,	psí·
quiques	i	sensorials
Tram. 250-01428/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gestió	
de	les	subvencions	per	a	les	comunitats	
catalanes	a	l’exterior
Tram. 250-01429/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	centres	
d’estudis	locals
Tram. 250-01424/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
l’Alt	Penedès
Tram. 250-01425/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	tanca·
ment	de	l’establiment	Boulanger,	de	
Sant	Boi	de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01426/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
dels	agents	de	seguretat	ciutadana	dels	
Mossos	d’Esquadra	amb	armilles	anti·
bales	i	guants	antitall
Tram. 250-01433/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adaptació	
del	lloc	de	treball	de	les	agents	emba·
rassades	del	Cos	de	Mossos	d’Esqua·
dra
Tram. 250-01434/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi·
litació	de	l’edifici	de	l’antic	convent	del	
Carme,	a	Valls	(Alt	Camp),	per	al	CEIP	
Enxaneta
Tram. 250-01435/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	tercera	via	a	la	línia	4	de	
rodalia	entre	Martorell	i	Barcelona
Tram. 250-01430/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Cer·
danya
Tram. 250-01431/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	proposta	
del	Servei	Català	de	Trànsit	d’instal·lar	
un	radar	al	tram	d’entrada	a	Sant	Quintí	
de	Mediona	(Alt	Penedès)	de	la	carretera	
C·244	i	sobre	l’eliminació	dels	revolts	al	
tram	de	la	Passada
Tram. 250-01432/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	tram	de	
la	C·26	entre	el	Solsonès	i	el	Berguedà
Tram. 250-01439/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	conducció	d’aigua	de	la	
depuradora	de	Verdú	(Urgell)	al	riu	Cer·
cavins
Tram. 250-01440/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Benifallet	
(Baix	Ebre)
Tram. 250-01441/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	estudi	de	l’estat	de	conservació	
de	l’edifici	de	l’antic	IES	Narcís	Oller,	de	
Valls	(Alt	Camp)
Tram. 250-01436/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’adequació	de	l’edifici	de	l’antic	IES	
Narcís	Oller,	de	Valls	(Alt	Camp),	ne·
cessàries	per	a	garantir	la	continuïtat	de	
l’activitat	escolar	del	CEIP	Enxaneta
Tram. 250-01437/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’abas·
tament	d’aigua	potable	a	Portbou	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-01438/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Fascicle segon



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

46

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	dels	barris	
d’Eu	caliptus	i	Poble	Nou,	a	Amposta	
(Montsià)
Tram. 250-01445/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	d’Aldover	(Baix	
Ebre)
Tram. 250-01446/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
al	tram	de	carretera	entre	Burg	i	Farrera	
per	a	la	prevenció	d’esllavissades
Tram. 250-01447/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	dels	Valentins,	
a	Ulldecona	(Montsià)
Tram. 250-01442/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Miravet	(Ri·
bera	d’Ebre)
Tram. 250-01443/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	de	la	depuradora	de	Prat	de	
Comte	(Terra	Alta)
Tram. 250-01444/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	d’un	conveni	específic	amb	l’Ajun·
tament	de	Viladecans	(Baix	Llobregat)	
per	a	la	creació	de	l’àrea	bàsica	de	sa·
lut	Viladecans	4	i	per	a	la	construcció	
d’un	equipament	sanitari	al	sector	de	
Ponent
Tram. 250-01451/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	registre	d’associacions	professio·
nals	de	treballadors	autònoms
Tram. 250-01452/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Col·legi	d’Enòlegs	de	Catalunya
Tram. 250-01453/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo·
ció	del	turisme	de	l’or	al	Pirineu
Tram. 250-01448/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’encàrrec	
del	guió	i	el	finançament	d’una	pel·lícula	
sobre	el	general	Moragues
Tram. 250-01449/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	mercantil	en	cadascun	dels	
partits	judicials	del	Maresme
Tram. 250-01450/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	de	convenis	amb	els	ajuntaments	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran	que	no	tenen	poli·
cia	municipal	perquè	els	Mossos	d’Es·
quadra	garanteixin	el	compliment	de	la	
Llei	22/2003,	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-01457/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desco·
briment	científic	de	la	savina	turífera	al	
Pallars	Sobirà
Tram. 250-01458/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora·
ment	de	la	carretera	N·260
Tram. 250-01459/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	construcció	d’un	centre	
d’atenció	primària	i	un	centre	de	salut	
mental	a	les	antigues	casernes	de	Sant	
Andreu,	de	Barcelona
Tram. 250-01454/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi·
cació	del	nom	de	l’estació	de	la	línia	9	
del	metro	al	barri	de	la	Salut,	de	Bar·
celona
Tram. 250-01455/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	targeta	gratuïta	de	transport	me·
tropolità	per	als	menors	de	dotze	anys
Tram. 250-01456/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	informe	sobre	la	infància
Tram. 250-01463/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’una	recta	coberta	d’atletisme	
a	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-01464/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	trans·
port	públic	en	diverses	poblacions	de	
l’Urgell
Tram. 250-01465/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti·
ment	de	les	mesures	contra	incendis	a	
les	comissaries	dels	Mossos	d’Esqua·
dra	de	Tremp	(Pallars	Jussà),	Sort	(Pa·
llars	Sobirà)	i	Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 250-01460/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	freqüència	de	vols	de	la	línia	aèria	
entre	Girona	i	Madrid
Tram. 250-01461/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’una	planificació	coordinada	en·
tre	els	Mossos	d’Esquadra	i	la	Guàrdia	
Urbana	de	Barcelona	per	a	fer	controls	
d’alcoholèmia	i	tests	de	drogues
Tram. 250-01462/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	d’un	l’heliport	per	
a	l’helicòpter	medicalitzat	de	l’Hospital	
Comarcal	de	Móra	d’Ebre
Tram. 250-01469/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe·
ració	de	l’espai	que	ocupa	la	caserna	
de	la	Guàrdia	Civil	de	Reus	(Baix	Camp)	
per	a	usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-01470/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan·
tació	d’estudis	superiors	de	disseny	
d’art	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-01471/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’homoge·
neïtzació	dels	horaris	del	metro	i	dels	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat
Tram. 250-01466/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver·
sió	en	autovia	del	tram	de	la	carretera	
N·420	entre	el	final	de	la	variant	sud	de	
Reus	i	la	cruïlla	de	la	carretera	N·232
Tram. 250-01467/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’estudi	
d’un	projecte	de	creació	d’un	carril	bi·
ci	al	tram	de	costa	entre	Miami	Platja	i	
Cambrils
Tram. 250-01468/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	dos	jutjats	d’instrucció	a	Barcelona	
i	la	creació	de	jutjats	permanents	a	par·
tir	dels	jutges	i	secretaris	de	reforç	dels	
jutjats	d’executòries	penals
Tram. 250-01475/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repro·
vació	i	el	cessament	del	conseller	d’In·
terior,	Relacions	Institucionals	i	Partici·
pació
Tram. 250-01476/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	redimen·
sionament	de	les	plantilles	de	personal	
de	les	oficines	judicials,	les	fiscalies	i	
els	jutjats	de	pau
Tram. 250-01472/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	jurisdic·
ció	social	a	Barcelona
Tram. 250-01473/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	recursos	per	a	l’aplicació	de	les	me·
sures	penals	alternatives
Tram. 250-01474/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37015).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).

Finiment del termini: 19.01.2009; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
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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. Dar apoyo urgente y suficiente a los heridos y fami-
lias de las víctimas de la explosión debida a un escape 
de gas en el barrio de Ca n’Espinós de Gavà.

2. Realizar una actuación de oficio en toda Cataluña 
para comprobar el estado de cumplimiento por parte 
de las empresas suministradoras, instaladoras y de los 
correspondientes organismos de control competentes 
de lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 
a 11, en lo concerniente a la ITC-ICG 01 sobre Insta-
laciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización.

Palau del Parlament, 5 de diciembre de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	campa·
nya	«Plantem	pel	planeta»	del	Progra·
ma	de	les	Nacions	Unides	per	al	Medi	
Ambient
Tram. 250-01493/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36652 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré i Santi Rodríguez i Serra, diputats del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent Proposta de 
resolució, per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge

exPosició de Motius

El Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient 
(PNUMA) va iniciar una campanya per lluitar contra 
el canvi climàtic i per sensibilitzar la societat davant el 
medi ambient anomenada «Plantem pel Planeta»

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
a	les	víctimes	de	l’explosió	de	gas	del	
barri	de	Gavà	(Baix	Llobregat)	i	a	llurs	
familiars	i	sobre	el	compliment	del	Reial	
decret	919/2006	pel	que	fa	a	les	instal·
lacions	de	distribució	de	combustibles	
gasosos	per	canalització
Tram. 250-01492/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 36648 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMento de cAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - 
Partido 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 Economía, Finanzas 
y Presupuesto

exPosición de Motivos

La explosión de un edificio por una fuga de gas en la 
barriada de Ca n’Espinós el 4 de diciembre de 2008, 
es el último eslabón de una serie de casos similares 
ocurridos en el área metropolitana de Barcelona en los 
tres últimos años. El 12 de enero de 2006, dos personas 
murieron y dieciocho resultaron heridas al derrumbar-
se un edificio de cuatro plantas en Santa Coloma de 
Gramanet a causa de una explosión producida por otro 
escape de gas. En Cornellà, el 27 de enero de 2007, 
también un escape de gas, creo una bolsa de este ele-
mento que produjo una nueva explosión en la que falle-
ció una niña de dos años y veinte personas resultaron 
heridas. En los tres casos la empresa suministradora y 
responsable de la supervisión y mantenimiento de las 
instalaciones de los edificios era Gas Natural. En dos 
de los tres casos se dieron circunstancias concurrentes 
similares de combinación de un escape de agua y un 
escape de gas.

La recurrencia, la regularidad, las coincidencias, las de-
nuncias por parte de los vecinos de falta de capacidad 
de reacción de la empresa ante sus avisos, extiende una 
densa sombra de dudas no ya sobre la adecuación del 
mantenimiento de las instalaciones existentes, sino so-
bre la totalidad del proceso que va desde la construcción 
e instalación de estas infraestructuras de servicio a su 
posterior mantenimiento y vigilancia. Por ello, el Gobi-
erno, ante esta sucesión de hechos de extrema gravedad, 
debe adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de la red de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos.
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exPosició de Motius

El Registre de la Propietat a Banyoles ha estat una llarga 
reclamació des de les institucions del Pla de l’Estany, 
tant dels ajuntaments com del Consell Comarcal.

Des de mitjans d’aquest any ja existeix el Registre de 
la Propietat a Banyoles, i per tant, s’ha aconseguit, que 
en part, els ciutadans del Pla de l’Estany no s’hagin de 
desplaçar fins a Girona, Olot o Figueres per fer els seus 
tràmits d’inscripció d’immobles.

Tot i que ja existeix el Registre de la Propietat a Ba-
nyoles, els ciutadans de la comarca s’han de continuar 
desplaçant fins a Girona, per què a Banyoles no hi ha 
l’oficina liquidadora del registre, i per tant, s’obliga als 
ciutadans a fer dos viatges, un fins a les oficines del 
registre a Banyoles i un altre fins a Girona, a l’oficina 
liquidadora, per poder pagar els impostos correspo-
nents.

L’aprovació de l’Estatut del 2006, fruit d’un ampli suport 
d’aquesta cambra, va donar lloc al fet que la Generalitat 
tingués competències en matèria de Notaries i Registres 
de la Propietat que fins ara no tenia. I, per tant, la Con-
selleria de Justícia va assumir-ne la competència.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les iniciatives polítiques i legislati-
ves necessàries per tal de crear l’oficina liquidadora del 
Registre de la Propietat de Banyoles, amb la màxima 
celeritat possible.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Do-
lors Rovirola i Coromí, diputada del G. P. de CiU; Núria 
de Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
la	indústria	agroalimentària
Tram. 250-01495/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36758 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’AgriculturA, rAMAderiA 
i PescA

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Dolors Rovirola i 
Coromí, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra formula la següent proposta de resolució.

L’objectiu de la campanya és la plantació arreu del pla-
neta de milions d’arbres arreu del mon, amb un objectiu 
de 1.000 milions d’arbres en el primer any. Ara el nou 
objectiu és aconseguir plantar tants arbres com habi-
tants te el planeta, es a dir aproximadament uns 7.000 
milions d’arbres per a finals de 2009. En el conjunt del 
planeta, s’han compromès 4.189 milions d’arbres i s’han 
plantat 2.586 milions.

En el conjunt d’Espanya, en només un any s’han plan-
tat 25 milions d’arbres i s’han compromès prop de 100 
milions en el marc de la campanya. Algunes adminis-
tracions autonòmiques s’han sumat a la campanya i han 
fet el seu compromís de plantació.

Catalunya, és un referent en la defensa del medi ambient 
i la recuperació dels boscos, especialment després dels 
greus incendis que hem patit en alguns anys determi-
nats.

Moltes empreses i particulars han fet la seva aportació 
a la campanya «Plantem pel Planeta». La Generalitat 
de Catalunya hauria d’assumir un compromís per con-
tribuir a la plantació de tants arbres com habitants té 
el planeta.

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 sumar-se a la campanya «Plantem pel Planeta» 
del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient 
(PNUMA) adquirint el compromís, durant l’any 2009, 
de plantar tants arbres com el número d’habitants de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Carina Mejías, Dolors Montserrat, Santi Rodríguez

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	l’oficina	liquidadora	del	Registre	de	
la	Propietat	de	Banyoles	(Pla	de	l’Es·
tany)
Tram. 250-01494/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36757 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de JustíciA, dret i seguretAt 
ciutAdAnA

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Dolors Rovirola i Co-
romí, i Núria de Gispert i Català, diputades del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra formula la següent proposta de resolució.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	regula·
rització	dels	llocs	de	treball	del	perso·
nal	no	judicial	que	depèn	del	Ministeri	
de	Justícia
Tram. 250-01496/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36759 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de JustíciA, dret i seguretAt 
ciutAdAnA

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia 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

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya va entrar en vigor 
el 8 d’agost de 2006. Han transcorregut, doncs, més de 
dos anys i el seu desenvolupament ha estat molt pre-
cari.

Pel que fa al Títol III de l’Estatut és del tot necessari 
donar passos en ordre al seu desenvolupament, atesa la 
manca d’iniciativa tant del Govern de l’Estat com del 
departament de Justícia.

El títol III estableix algunes competències que pel seu 
contingut i matèria requereixen la reforma de la llei or-
gànica del poder judicial, com ara, tot el que es refereix 
al Consell de Justícia o a les noves competències del 
Tribunal Superior de Justícia o aquelles que fan refe-
rència al coneixement de la llengua catalana per part de 
jutges, magistrats i fiscals i a la seva acreditació per tal 
de fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans, per 
posar alguns exemples.

Però n’hi ha d’altres que no requereixen cap reforma 
legal i que podríem dir que són factibles si hi ha «volun-
tat política» per endegar-les, com ara, les referents a les 
competències plenes en matèria de personal no judicial, 
on la Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, te 
competències normatives, d’execució i de gestió sobre 
aquest personal en tots aquells aspectes que no formen 
part del nucli dur del seu Estatut jurídic.

Ateses les dificultats evidents que té el departament 
de Justícia per reduir el nombre d’interins entre el per-
sonal no judicial i la manca d’eficàcia i eficiència del 
Ministeri de Justícia a l’hora de convocar oposicions 
i concursos,

És per tot això que el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

exPosició de Motius

L’actual crisi econòmica està afectant en gran mesura 
al desenvolupament de la indústria agroalimentària del 
nostre país. Una indústria que es caracteritza per la seva 
altíssima qualitat, varietat de productes i per la seva 
proximitat als consumidors catalans.

El consum de productes catalans és un acte de consum 
responsable i sostenible. El seu consum ens permet tenir 
un coneixement més directe de la procedència dels pro-
ductes i per tant ens aporta més garanties de seguretat i 
qualitat, reduïm costos de transport de productes d’al-
tres zones més llunyanes, es dóna suport al manteniment 
d’explotacions familiars agràries i ramaderes i també 
s’afavoreix la conservació d’espècies agroalimentàries 
autòctones que poden estar en perill d’extinció.

A Catalunya existeixen segells que certifiquen l’origen 
i la qualitat dels productes. Els més destacables són: 
Segell de Qualitat Alimentària, Denominació d’Origen 
Protegida, Especialitat Tradicional Garantida i Indica-
ció Geogràfica Protegida.

Des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’han fet 
campanyes puntuals respecte al consum de productes 
catalans, com poden ser la campanya, «Aquest Nadal, 
prova Catalunya» o altres promogudes per PRODECA, 
amb iniciatives entre el món privat i l’administració ca-
talana.

Cal però continuar reforçant i donant suport de ma-
nera permanent i contínua a aquesta indústria, per tal 
d’incrementar el consum i la penetració dels productes 
locals en les llars catalanes i donar suport a la seva 
potent producció agroalimentària.

És per aquests motius el Grup Parlamentari de CiU pre-
senten la següent:

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme una campanya de sensibilització i 
de suport, de manera permanent i contínua, a la indús-
tria agroalimentària de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Do-
lors Rovirola i Coromí, diputada del G. P. de CiU; Xa-
vier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU
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Però n’hi ha d’altres que no requereixen cap reforma 
legal i que podríem dir que són factibles si hi ha «vo-
luntat política» per endegar-les, com ara, tot el que fa 
referència als mitjans materials i específicament a la 
participació en la gestió dels comptes de dipòsits i con-
signacions judicials.

És per tot això que el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir 
les competències en mitjans materials tot participant 
en la gestió dels comptes de dipòsits i consignacions 
judicials i en els seus rendiments, negociant d’immediat 
amb el Govern de l’Estat les referides competències a 
fi i efecte que aquestes siguin efectives des de l’u de 
gener del 2009.

Palau de Parlament, 1 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	variació	
dels	preus	reflectits	en	els	catàlegs	de	
viatges
Tram. 250-01498/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36761 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de trebAll, indústriA, co-
Merç i turisMe

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
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 tour operadors i agències majoristes estan obligats a 
incloure dins els preus publicats en els catàlegs o ofertes 
dels aparadors el cost de les taxes, suplement de carbu-
rants, etc. (mesura adoptada com a conseqüència dels 
fets ocorreguts amb Ryanair) i que perjudica a tots els 
consumidors.

Cal tenir en compte que no és el mateix un paquet tu-
rístic que una oferta d’un bitllet d’avió. Tant les agèn-
cies com els tour operadors no tenen control ni de les 
taxes aeroportuàries ni dels suplements de carburants 
aplicats per part de companyies àrees o companyies 
de creuers.

Pel que fa a les ofertes de places d’avió, cal que les 
companyies informin al consumidor del preu final i que 

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Assumir les mateixes competències i tenir les ma-
teixes atribucions que el Ministeri de Justícia en allò 
referent al personal no judicial de l’Administració de 
Justícia a Catalunya.

2. Com a conseqüència d’allò establert al punt primer, 
el departament de Justícia arribarà a un acord amb el 
Ministeri de Justícia per a: convocar i resoldre tots els 
processos de selecció del personal no judicial, convo-
car i resoldre tots els processos de provisió de llocs de 
treball i convocar i resoldre tots els processos de pro-
moció interna, aprovant prèviament l’oferta d’ocupació 
pública.

Palau de Parlament, 1 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	gestió	
dels	comptes	de	dipòsits	i	consignaci·
ons	judicials
Tram. 250-01497/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36760 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de JustíciA, dret i seguretAt 
ciutAdAnA

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia 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

L’Estatut d’autonomia de Catalunya va entrar en vigor el 
8 d’agost de 2006. Han transcorregut, doncs, més de dos 
anys i el seu desenvolupament ha estat molt precari.

Pel que fa al Títol III de l’Estatut és del tot necessari 
donar passos en ordre al seu desenvolupament, atesa la 
manca d’iniciativa tant del Govern de l’Estat com del 
departament de Justícia.

El títol III estableix algunes competències que pel seu 
contingut i matèria requereixen la reforma de la llei or-
gànica del poder judicial, com ara, tot el que es refereix 
al Consell de Justícia o a les noves competències del 
Tribunal Superior de Justícia o aquelles que fan refe-
rència al coneixement de la llengua catalana per part de 
jutges, magistrats i fiscals i a la seva acreditació per tal 
de fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans, per 
posar alguns exemples.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu·
res	per	a	garantir	la	seguretat	dels	viat·
gers	dels	trens	de	rodalia
Tram. 250-01499/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 36762 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
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

Per a fomentar el transport públic, és bàsic que els ciu-
tadans que viatgen en transport públic i sobretot en els 
trens de rodalies de Renfe, se sentin segurs i no corrin 
cap mena de risc ni agressió.

En els últims temps s’ha eliminat la figura del revisor 
o del vigilant de seguretat dins dels vagons dels trens 
de rodalies, donant-se massa cops situacions incomo-
des i que posen en perill la seguretat i la integritat dels 
viatgers.

En aquest sentit, es pot comprovar que situacions 
d’aquest tipus s’han produït en trens, per part de per-
sones que es troben sota els efectes del alcohol o de 
substàncies estupefaents, alterant la bona convivència 
dels viatgers dels transports públics.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les gestions necessàries per tal es prenguin les mesures 
oportunes que garanteixin la seguretat dels viatgers de 
Rodalies Renfe davant agressions o comportaments 
vandàlics per part d’altres viatgers.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU

es busquin formules de control per evitar pràctiques 
abusives per part d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, s’ha de garantir la màxima transpa-
rència amb el consumidor en relació amb les agències 
i tour operadors.

Quan majoristes i tour operadors elaboren un paquet 
que inclou avió o un creuer, i en el moment d’elaborar-
lo tenen el control de la tarifa d’hotel, preu del bitllet 
o classe pressupostada, preu del creuer, assegurança, i 
serveis, però no saben, en el moment de publicar el ca-
tàleg amb el preu venda al públic quina evolució tindrà 
el suplement de carburant ni les taxes àrees. Si aquests 
imports han de ser incorporats al preu final, les agències 
i tour operadors miraran de calcular un cost que els 
cobreixin les espatlles. Per tant, l’únic perjudicat serà 
el consumidor.

A més, si aquests pugen podran revisar el preu infor-
mant al client fins a vint-i-un dies abans de la sortida 
del viatge.

Cal garantir que quan aquests preus baixin, les agèn-
cies i tour operadors comuniquin al client la variació 
de preus.

Per contra, si posen el preu del paquet incloent tot allò 
que no pot patir variació i especifiquen que s’aplicaran 
les taxes aèries vigents al fer la reserva i detallen el cost 
del suplement del carburant vigent en el moment de 
publicació –especificant que pot variar i que s’ajustarà 
amb el vigent al concretar la reserva–, el client estarà 
pagant el preu exacte i, per tant, el beneficiat serà el 
consumidor.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir els 
mecanismes necessaris per tal que a l’hora de publicar 
els catàlegs de les agències de viatges majoristes i tour 
operadors, que tenen normalment vigència d’un any, 
que les taxes d’aeroport i preu de carburant –inclosos 
en el catàleg en el moment de la seva elaboració–, en 
cas que hi hagi alguna variació, es permeti aplicar-la, 
atès que és molt difícil calcular aquesta variació amb 
un any d’antelació.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU
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2. Instar a respectar el dret d’opció lingüística en to-
tes les aplicacions de compra per Internet del portal de 
Renfe que s’obrin a partir d’ara.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara·
ció	d’espècie	cinegètica	del	corb	marí	i	
sobre	l’estudi	de	la	seva	alimentació
Tram. 250-01501/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 36764 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de Medi AMbient i HAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència 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

Fa tan sols uns 10 anys que el corb marí (Phalacroco-
rax carbo), també anomenat cormorà, vola per damunt 
dels trams mitjos i alts dels rius dels Pirineus catalans. 
Aquestes aus, que fins llavors només eren conegudes 
als penya-segats del litoral d’Europa, tenen una enver-
gadura alar d’uns 150 cm i un to negrós i se solen veure 
amb les ales esteses per tal d’eixugar les plomes després 
de les seves immersions en què pesquen amb voracitat 
reconeguda pels coneixedors dels hàbitats marins.

A hores d’ara són dues les grans aus que sobrevolen 
els rius pirinencs, el corb marí i el bernat pescaire, cap 
de les quals és oriünda, i sense cap mena de dubte són 
els principals actors de la considerable davallada de les 
poblacions piscícoles fluvials, tot i que la major part és 
atribuïble al primer.

La voracitat del corb marí cap a la truita comú és tan 
notable que els pescadors, amb un cert to irònic, opinen 
que no cal l’aprovació parlamentària de la nova Llei de 
pesca que tot just ha iniciat la seva tramitació, doncs 
els darrers anys els únics que pesquen als rius catalans 
són els corbs marins i, en menor mesura, els bernats 
pescaires.

La piscifactoria del Pont de Suert, Alta Ribagorça, ubi-
cada a unes edificacions típiques de les instal·lacions 
hidroelèctriques de les dècades de 1950 i 1960 i gesti-
onada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
a més de la cria de truites desenvolupa un projecte de 
cria de llúdrigues en captivitat amb un èxit reconegut 
al seu Centre de Fauna, en funcionament des de 1995, i 

Proposta	de	resolució	sobre	l’ús	del	ca·
talà	en	la	compra	de	bitllets	de	tren	per	
Internet
Tram. 250-01500/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36763 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Puigdemont 
i Casamajó, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la se-
güent proposta de resolució.

ProPostA de resolució Perquè el servei de coMPrA Per 
internet dels bitllets de l’Ave sigui tAMbé en cAtAlà

exPosició de Motius

L’entrada en servei del Tren d’Alta Velocitat entre Bar-
celona i Madrid ha incrementat notablement el nombre 
d’usuaris del servei de compra de bitllets a través de la 
plataforma d’internet que la companyia posa a dispo-
sició dels usuaris.

Lamentablement, aquest és un servei que no està 
disponible en la llengua pròpia de Catalunya, que 
és oficial conjuntament amb el castellà. Les úniques 
opcions lingüístiques per poder comprar bitllets del 
pont Barcelona-Madrid, al marge del castellà, són en 
anglès.

Aquesta actitud revela una manca de sensibilitat de 
l’empresa pública envers la llengua pròpia oficial de 
Catalunya, i impedeix als catalans el dret d’opció lin-
güística reconegut a l’Estatut.

El servei del TAV arribarà a tot el territori i tot fa pensar 
que el nombre d’usuaris s’incrementarà en els propers 
anys, és urgent que Renfe corregeixi aquesta actitud i 
ofereixi en un temps raonable l’opció lingüística també 
en llengua catalana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Instar el Ministeri de Foment que garanteixi el ser-
vei de compra de bitllets per internet, especialment 
els del servei d’AVE Barcelona-Madrid, en llengua 
catalana.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establiment	
d’un	sistema	de	devolució	ràpida	de	l’im·
port	del	bitllet	de	transport	públic	en	els	
casos	de	retard	o	interrupció	del	servei
Tram. 250-01502/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36853 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

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

Els usuaris del transport públic sovint pateixen retard 
injustificables en el servei. La situació més dramàtica es 
va viure amb el caos del sistema de rodalies durant els 
anys 2006 i 2007 en que durant molts dies els usuaris 
patien contínuament retards i cancel·lació de serveis. 
Com a conseqüència de les queixes dels usuaris es va 
implantar un sistema de devolució exprés dels bitllets 
quan hi havia retards.

La Generalitat és la titular de tota una xarxa de trans-
port públic, gestionada directament per ella o a través 
d’altres empreses i concessionàries en la que sovint tam-
bé es produeixen retards.

Quan es produeixen retards o interrupcions en el servei 
en la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, en el trans-
port de viatgers per carretera o en la xarxa de metro, 
també és necessari compensar els viatgers pels proble-
mes que se’ls ha causat i tornar els diners per una mala 
prestació del servei públic de transport.

És, per tant necessari, establir un sistema de devolució 
exprés de l’import del bitllet de transport pels viatgers 
dels serveis de transport públic de titularitat o concessió 
de la Generalitat que pateixin retards o interrupcions 
del servei.

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 Genera-
litat a establir un sistema de devolució exprés de l’import 
del bitllet de transport als viatgers de la xarxa de transport 
públic de titularitat o concessió de la Generalitat de Cata-
lunya en els casos de retards o interrupció del servei.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro

ara fa uns 4 anys que les basses de la piscifactoria van 
ser cobertes amb xarxes per evitar que els corbs marins 
hi fessin excessives captures.

El mateix va haver de fer la Societat de Pescadors d’Oli-
ana (Alt Urgell), per defensar els alevins de truita de la 
piscifactoria privada que gestionen per repoblar aquell 
tram del riu Segre.

D’un temps ençà el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge ha autoritzat diverses actuacions dels agents 
rurals per a foragitar dels arbres de les riberes fluvials 
on aquestes aus pescadores tenen els seus nius, o dor-
miders, mitjançant trets a l’aire. Certament els resultats 
han estat ben minsos pel que fa a la reducció del nom-
bre d’exemplars de corb marí als rius del Pirineu i del 
Prepirineu català, i tampoc es poden cobrir amb xarxes 
tots els cursos fluvials d’aquest àmbit per tal d’evitar les 
baixes generalitzades de truites.

Vist que l’increment del cens de corbs marins esdevin-
gut des de fa 10 o 12 anys als cursos mitjos i alts dels 
rius pirinencs es pot qualificar de plaga que desequilibra 
els ecosistemes fluvials mitjançant l’aniquilació massiva 
de les seves espècies piscícoles.

Entenent que convé controlar amb una certa urgència la 
població de corb marí, fins i tot planificant la reducció 
del nombre d’individus d’aquesta espècie per tal d’alleu-
gerir la pressió sobre la truita comú als rius.

Vist que la Unió Europea ha eliminat el corb marí del 
llistat d’espècies animals protegides.

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 a:

a) Declarar el corb marí (Phalacrocorax carbo) espè-
cie cinegètica, com a mesura de control d’una espècie 
nociva per als ecosistemes fluvials del Pirineu i del Pre-
pirineu català, abans del termini de 6 mesos.

b) Endegar una recerca del nombre de truites i altres 
peixos que els corbs marins capturen als rius catalans, 
basada en l’estudi de continguts estomacals i molt espe-
cialment en el recompte d’otòlits de peixos.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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servei de rodalies de Renfe a Barcelona i de Regionals 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	cobriment	de	la	carretera	B·20	a	San·
ta	Coloma	de	Gramenet
Tram. 250-01504/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36855 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

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

La carretera B-20 al seu pas per Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès), transcorre en un bon tram a cel 
obert entre habitatges. En el moment de la seva inau-
guració, l’anomenada «Pota Nord» de les rondes es va 
cobrir en un tram que va donar lloc a un gran espai 
públic que és el Parc Europa.

Però bona part del recorregut de la B-20 per Santa Co-
loma es fa a cel obert sense cap tipus de protecció per a 
la contaminació acústica i ambiental pels veïns que hi 
resideixen als voltants. El tram amb més dèficits am-
bientals és el que va des del pont del riu Besòs fins al 
Parc d’Europa, per on diàriament circulen centenars de 
milers de vehicles.

En els darrers temps s’han executat grans obres per tal 
d’integrar les principals vies d’entrada a la ciutat de Bar-
celona, principalment als dos extrems de la Gran Via a 
l’Hospitalet i a Sant Martí.

En els pressupostos de l’Estat per l’any 2008 es contem-
plava una partida pressupostària de dos milions d’euros 
per la redacció dels projectes de cobriment parcial de 
la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, però fins ara no 
s’ha fet res. Únicament s’han col·locat unes tanques de 
tela metàl·lica per cobrir amb plantes que no fan ni de 
bon tros les funcions de reducció de la contaminació 
ambiental que els veïns reclamen.

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 la redacció dels 

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	personal	de	manteniment	i	atenció	al	
públic	de	Renfe
Tram. 250-01503/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36854 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

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

La plantilla de manteniment de rodalies ve experimen-
tant en els darrers anys una considerable reducció en 
quant al nombre d’efectius. Tot i que Renfe no fa públi-
ques les plantilles de personal, en el cas d’ADIF, entre 
l’any 2005 i 2007 es va perdre un 8% de la plantilla a 
Catalunya, fruit d’un Expedient de Regulació d’Ocu-
pació de 165 treballadors. Això és particularment greu 
si tenim en compte que durant aquest període és quan 
es van produir els episodis més greus de la crisis de 
rodalies i que el compromís públic era el de reforçar 
el servei quan el que s’estava fent realment era reta-
llar-lo.

Per altre banda, les xifres de plantilla de manteniment 
que fan servir els propis sindicats ferroviaris oscil·len 
entre una pèrdua del 35% de la plantilla entre 1994 i 
2007, que és més intensa entre l’any 2003 i 2007 en 
que la plantilla es redueix en 397 treballadors. També 
alguns serveis s’han externalitzat a empreses externes 
que contracten personal amb una alta rotació, sense 
experiència i sense coneixement de la infraestruc-
tura.

La reducció de la plantilla de rodalies de Barcelona no 
afecta només al manteniment sinó que altres serveis 
com l’atenció al client, la venda de bitllets o els inter-
ventors, també s’ha vist reduïda. Tot això ha derivat en 
una pèrdua de qualitat del servei de rodalies que han 
de sofrir els usuaris que fan servir el tren com a mitjà 
de transport.

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 al Govern de l’Estat l’increment 
de les plantilles de manteniment i atenció al públic del 



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

60

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

ProPostA de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a finançar la compensació als transportistes del 
recàrrec del cèntim sanitari als hidrocarburs a través 
d’altres vies al marge dels recursos destinats al Pla de 
Transport per Carretera de Catalunya, per tal de ga-
rantir que els recursos compromesos per aquest Pla es 
destinin a la millora i dinamització del sector.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Josep Llobet Dolors Montserrat

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya·
lització	i	la	publicació	del	camí	de	Sant	
Jaume
Tram. 250-01506/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36873 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme

exPosició de Motius

El Camí de Sant Jaume o Camí de Santiago és un dels 
grans itineraris culturals europeus més transitats del 
món i te el seu origen en la peregrinació dels cristians 
d’arreu d’Europa cap a la tomba de l’apòstol a Santiago 
de Compostela. Molts segles després, milers de pere-
grins catalans i milers de peregrins d’arreu del mon, 
emprenen cada any, guiats per la fe cristiana, per l’aven-
tura o pel turisme, el camí en direcció a la tomba de 
l’apòstol a Santiago de Compostela. La majoria d’ells 
ho fan a través de qualsevol dels itineraris més habituals 
que parteixen des d’altres punts d’Espanya, els més po-
pulars dels quals tenen el punt de partida a Roncesvalles 
a Navarra o Jaca a Osca.

Molts d’aquests peregrins catalans i de la resta del mon, 
fins ara no han tingut l’oportunitat de fer el camí des 
de Catalunya perquè l’itinerari no estava senyalitzat i 
encara menys no es disposa d’una xarxa d’allotjament 
adequada pels peregrins. Això feia que molts peregrins 
que provenien d’Europa, optessin majoritàriament pel 
camí francès.

A Catalunya, hi ha diversos trams del camí de Sant 
Jaume. El que recentment ha senyalitzat el Govern de 

projectes i la posterior execució del cobriment parcial 
de la carretera B-20 al seu pas per Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès) en el tram entre el pont del riu 
Besòs i el Parc Europa.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança·
ment	de	la	compensació	del	cèntim	sa·
nitari	sobre	els	hidrocarburs
Tram. 250-01505/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36860 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA territoriAl

Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent Proposta de resolució: 

exPosició de Motius

El Pla de Transport per Carretera de Catalunya es va 
impulsar l’estiu de 2007 pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. El Pla va estar pendent de 
concreció, especialment pressupostària, durant gairebé 
un any i mig.

Amb motiu de la vaga de transportistes del juny de 
2008, el Govern va adquirir el compromís de concretar 
els recursos destinats al pla que després de l’estiu es van 
fixar en aproximadament uns 25 milions d’euros.

La sorpresa va arribar en presentar-se el projecte de 
pressupostos de la Generalitat pel 2009. El projecte 
preveu els 25 milions d’euros pel Pla de transport per 
carretera, però la major part dels recursos, en concret 21 
milions d’euros, van destinats al pagament de la com-
pensació del cèntim sanitari dels carburants i únicament 
quatre milions d’euros es destinen complementar els 
ajuts de l’Estat per a l’abandonament de la professió 
per part dels autònoms amb més edat. La resta de la 
partida, 3.000 euros es destinen a promoure centrals 
de compra.

El fet que el Govern destini la majoria dels recursos 
del Pla de transport per carretera a la compensació del 
recàrrec per carburants limita completament l’abast del 
Pla i l’impossibilita com a eina eficaç per resoldre els 
problemes del sector i dinamitzar-lo.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	regula·
rització	de	vies	d’accés	per	a	vehicles	
motoritzats	en	zones	rurals
Tram. 250-01507/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36874 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de Medi AMbient i HAbi-
tAtge

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Popular al 
Parlament de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, porta-
veu, Santi Rodríguez i Serra, diputat, 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 medi natural és un be a preservar. Malgrat això 
aquesta necessitat de preservar el medi natural, no pot 
convertir el medi en un espai inaccessible i vedat per a 
les activitats humanes. Els espais naturals, en funció de 
la seva vàlua i característiques específiques disposen de 
diferents graus de protecció que garanteixen l’adequada 
conservació de la flora, fauna, paisatges, etc.

La preservació del medi natural, entra en col·lisió en 
alguns casos amb determinades activitats humanes, des 
de les més arrelades com l’agricultura, la ramaderia, 
l’explotació forestal o la caça i la pesca que estan pre-
sents des de fa segles a altres de més recent aparició 
com les relacionades amb els esports, com l’excursi-
onisme, el ciclisme, el motociclisme o altres activitats 
més populars com recol·lecció de bolets.

Totes aquestes activitats i altres, com la construcció 
d’infraestructures, tenen un impacte sobre el medi di-
vers que en molts casos està regulat.

Un d’aquests casos és la pràctica del motociclisme al 
medi natural que està regulat per la llei 9 /1995 de 27 de 
juliol de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
i pel Decret 166/1998 de 8 de juliol que la desplega. En 
aquests anys s’ha demostrat que ni la mateixa adminis-
tració ha estat capaç de complir amb les obligacions que 
li corresponien respecte a la llei.

L’aplicació de la Llei està significant, la pràctica im-
possibilitat d’accedir en motocicleta a espais rurals. 
L’aspecte que més controvèrsia crea d’aquesta llei és la 
prohibició de circular per camins d’amplada inferior a 
quatre metres, més encara quan a molts d’ells no exis-
teix cap senyalització que prohibeixi la circulació ni a 
l’inici ni als seus accessos intermedis. Molts clubs de 
moto han demanat que es canviï el criteri de l’amplada 
del camí o pista per un criteri que tingui en compte la 

la Generalitat, te una longitud de 389 quilòmetres i par-
teix de Sant Pere de Roda a l’Alt Empordà i passa per 
Figueres, Girona i la Cellera de Ter (la Selva), tot con-
tinuant per les comarques d’Osona, i Bages, fent camí 
pel Monestir de Montserrat i seguint per les comarques 
de l’Anoia, la Segarra, l’Urgell, el Pla de l’Urgell, i el 
Segrià, finalitzant a Alcarràs. D’aquí en endavant, el 
camí transcorre per terres aragoneses fins enllaçar amb 
el camí francès.

Malgrat això, el camí senyalitzat ara per la Generalitat 
no passa per ser l’únic, ni el més antic. Està pendent de 
recuperar el camí que prové de Tarragona i que va cap 
a Lleida i que passava pels monestirs de Poblet, Santes 
Creus i Vallbona de les Monges, les rutes que van per 
l’Ebre i el més antic de tots els trams que és el que prové 
de Barcelona i que neix a L’Hospitalet de Llobregat i es 
dirigeix cap a Montserrat.

La Generalitat de Catalunya ha editat recentment una 
guia del tram del camí entre Montserrat i Alcarràs, 
però resta pendent tot el tram entre Sant Pere de Roda 
i Montserrat així com de la resta de trams catalans del 
camí.

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: 

1. Senyalitzar tots els trams del Camí de Sant Jaume 
o Camí de Santiago que discorren per Catalunya i 
que resten encara pendents de senyalitzar, con el tram 
Tarragona-Lleida, la ruta de l’Ebre i el tram Barcelona-
Montserrat que parteix de l’Hospitalet.

2. Elaborar les guies i mapes que serveixin d’orientació 
als peregrins que volen fer el camí de Sant Jaume a 
través de Catalunya, especialment d’aquells trams que 
queden pendents, com les guies i plànols del tram entre 
Sant Pere de Roda i Montserrat així com dels altres 
trams catalans.

3. Impulsar l’establiment d’infraestructures d’allotja-
ment i acollida pels peregrins que fan el Camí de Sant 
Jaume a través de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carina Mejías Dolors Montserrat
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4. Incrementar la senyalització de les pistes i camins en 
les quals no està permès l’accés de vehicles motoritzats, 
així exigir la senyalització adequada de les cadenes que 
tallen el pas a camins i que poden representar un greu 
perill d’accidents.

5. Garantir que en el termini màxim d’un any estigui 
enllestit l’inventari de camins rurals i dels camins i pis-
tes forestals de totes les comarques de Catalunya.

6. Facilitar l’autorització de les competicions esportives 
que han de desenvolupar-se en el medi natural.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2008

Daniel Sirera, Carina Mejías, Santi Rodríguez

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre·
ment	dels	recursos	del	programa	«No·
ces	d’or»
Tram. 250-01508/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36875 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Afers institucionAls

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Popular al 
Parlament de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, por-
taveu, 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

Des de fa uns anys, el Govern té establert el programa 
Noces d’Or. El programa que es gestionat pel Departa-
ment de Governació i Administracions Públiques, està 
adreçat a parelles que han complert 50 anys de matri-
moni o convivència. Els beneficiaris gaudeixen d’una 
estada en centres hotelers de la costa catalana amb una 
durada de cinc dies (quatre pernoctacions), en règim 
de pensió completa.

El programa és un reconeixement a persones que sovint 
són ja d’avançada edat i que alhora serveix d’ajut al 
sector turístic català, ja que les destinacions escollides 
estan són principalment a la costa catalana.

En els darrers 5 anys s’han beneficiat més de 15.000 
parelles que havien complert 50 anys de convivència.

Malgrat això, els recursos destinats al programa Noces 
d’Or han anat minvant. Des de l’any 2006 en que es van 
beneficiar 4.500 parelles i es van destinar 862.830 euros 
entre allotjament, transport i animació sociocultural a 
aquest any 2008 en que només es beneficiaran 2.550 
parelles i es destinaran 536.216 euros. Com a conse-
qüència d’això, hi ha una considerable llista d’espera 
per beneficiar-se del programa.

seva finalitat, la seva naturalesa o el seu estat i en tot cas 
la reducció significativa de l’import de les sancions.

Tot i la disposició transitòria de la llei estableix que 
les limitacions de circulació no s’aplicaran fins que no 
s’efectuïn les senyalitzacions corresponents, que havien 
de fer-se en el termini de dos anys, són molts els moto-
ristes sancionats en els darrers anys.

La regulació d’accés motoritzat al medi natural és extre-
madament prohibitiva i carrega sobre el motociclisme 
la major part de la responsabilitat de les conseqüències 
de moltes altres activitats que també tenen el seu im-
pacte.

La incidència del motociclisme sobre el medi natural 
ve determinada per la contaminació acústica dels mo-
tors, l’erosió del terreny que puguin provocar els pneu-
màtics, la pols i la velocitat. Tots aquests factors són 
perfectament regulables, per tal d’establir uns límits de 
tolerància amb motos cada dia menys sorolloses, amb 
pneumàtics apropiats en funció del terrenys.

La pràctica esportiva del motociclisme compta amb una 
llarga tradició a Catalunya en totes les seves modali-
tats, motocross, enduro, trial, resistència o velocitat. 
El motociclisme ha donat nombrosos èxits a l’esport 
català, fruit de l’existència de gran quantitat de clubs i 
agrupacions esportives que han fomentat i popularitzat 
el motociclisme.

Aquest gran nombre de seguidors també ha permès el 
desenvolupament d’una important indústria de fabrica-
ció de motocicletes i els seus complements que malau-
radament també pateixen tant els efectes de la crisi com 
els de les limitacions d’ús d’aquests vehicles.

Per altre banda, l’administració tampoc ha acabat de 
complir amb allò que preveu la pròpia llei. La senya-
lització dels camins i pistes que resten prohibits a la 
circulació de vehicles no s’ha fet, els inventaris de pistes 
i camins rurals no han estat aprovats i les comissions 
consultives previstes o no s’han constituït o si ho han 
fet, no es reuneixen.

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

ProPosició no de llei

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 

1. Modificar l’actual normativa d’accés motoritzat al 
medi natural de manera que s’estableixin els criteris per 
l’accés motoritzat al medi natural tenint en compte la 
finalitat, naturalesa i característiques del camí o pista i 
no per raó únicament de la seva amplada.

2. Impulsar la creació d’una llicència verda que permeti 
l’accés motoritzat al medi natural en zones regulades, 
els recursos dels quals es destinin al manteniment i 
senyalització de camins i zones de pràctica del moto-
ciclisme al medi natural, on estiguin determinades les 
condicions de circulació.

3. Impulsar l’establiment d’espais, circuits i els enllaços 
entre aquests que permetin la pràctica de les diferents 
varietats esportives del motociclisme.
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Malgrat aquestes circumstàncies, al partit judicial de 
Mataró no existeix un jutjat mercantil. La nova dinàmi-
ca derivada de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, 
obliga a la tramitació de les situacions d’insolvència i 
fallida empresarial en els jutjats mercantils. L’increment 
del volum de casos derivats de la situació de crisi eco-
nòmica que estem patint obliga a tramitar aquests casos 
en els jutjats mercantils de Barcelona i contribueix a 
incrementar el seu col·lapse.

Aquest fet comporta molts inconvenient pels ciutadans 
de la comarca del Maresme en forma de temps perdut 
en desplaçaments i demora dels casos, impossibilita la 
immediatesa judicial per la saturació dels jutjats mer-
cantils.

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 incloure, de forma preferent, en la proposta de 
nous jutjats per a la propera modificació de la planta 
judicial que ha de fer el Consejo General del Poder Ju-
dicial, la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial 
de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Daniel Sirera Carina Mejías

Proposta	de	resolució	sobre	la	coordi·
nació	entre	administracions	en	l’emis·
sió	de	campanyes	de	publicitat	institu·
cional
Tram. 250-01510/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 36880 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Afers institucionAls

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la se-
güent Proposta de resolució: 

exPosició de Motius

El Govern de la Generalitat i les empreses, organismes i 
ens que en depenen realitzaran, d’acord amb el projecte 
de pressupostos de la Generalitat pel 2009 una despesa 
total en publicitat de 66,9 milions d’euros.

En alguns casos, la publicitat pot estar totalment justi-
ficada, com és la despesa que pugui realitzar el Servei 

Enguany, alguns dels sol·licitants, al presentar la do-
cumentació se’ls avisa que hauran d’esperar entre un i 
dos anys per accedir al programa. Aquesta demora és 
injustificable encara més quan es tracta de persones que 
tenen una edat considerable i pot donar-se el cas que en 
el moment de poder fer l’estança, algun dels membres 
de la parella no visqui.

Per altre banda, l’oferta d’allotjament es limita a esta-
bliments turístics de la costa, quan la Generalitat porta 
anys intentant dinamitzar altres destinacions turístiques 
d’interior o muntanya.

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: 

1. Incrementar els recursos destinats al programa Noces 
d’Or adreçat a parelles amb cinquanta anys de matrimo-
ni o convivència per tal d’evitar les esperes d’entre un i 
dos anys actuals per beneficiar-se del programa.

2. Ampliar l’oferta d’allotjaments del programa Noces 
d’Or a destinacions turístiques d’interior i de muntanya 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Daniel Sirera Carina Mejías

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	mercantil	al	partit	judicial	de	
Mataró	(Maresme)
Tram. 250-01509/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36879 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de JustíciA, dret i seguretAt 
ciutAdAnA

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la se-
güent Proposta de resolució: 

exPosició de Motius

La ciutat de Mataró compta amb prop de 120.000 ha-
bitants i s’acosta a les cinc mil empreses, la majoria 
constituïdes en societats mercantils. El seu partit ju-
dicial arriba als 275.000 habitants, amb un gran teixit 
industrial i mercantil.
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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 Asuntos Instituci-
onales

exPosición de Motivos

Internet es, indiscutiblemente, una herramienta de co-
municación de primera magnitud. Es también, y lo será 
cada vez más, un medio de comunicación, transmisión 
de información y gestión, primordial entre los ciuda-
danos y la Administración. Esta última debe potenciar 
su uso y hacerlo accesible de manera que sea un instru-
mento funcional, abierto a la utilización por parte de 
todos los administrados.

La mayoría de la población catalana tiene como lengua 
materna el castellano y un porcentaje significativo re-
conoce tener problemas para entender y expresarse en 
catalán escrito. Las páginas web dependientes de la Ad-
ministración Autonómica tienen el catalán como lengua 
principal de relación. No obstante, esto no debería im-
plicar que el uso de la lengua castellana sea incompleto 
y no se ofrezcan exactamente las mismas prestaciones 
y servicios que en la versión en lengua catalana.

Se viene observando que el sitio www.gencat.cat, pági-
na web de la Generalitat, contempla diferentes opciones 
lingüísticas y que la página de apertura de la web es 
siempre en catalán por defecto. Lamentablemente, la 
información y servicios que se ofrecen en la versión 
en lengua castellana son incompletos e inferiores a los 
ofrecidos en lengua catalana, lo que sitúa a los ciudada-
nos que opten por la visualización en castellano en una 
situación de discriminación por razón de lengua.

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 garantizar que las versiones en castellano 
de las páginas web y portales de Internet dependientes 
de la Administración autonómica - incluidos todos sus 
organismos y empresas - tengan la misma información 
y contenidos que las versiones de las mismas páginas 
en catalán.

Palau del Parlament, 11 de diciembre de 2008

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

Català de Trànsit per prevenir els accidents o la que 
pugui realitzar el Departament de Salut per a la pre-
venció de malalties.

En altres casos les campanyes publicitàries tenen una 
utilitat o benefici social més dubtós, com poden ser els 
4,3 milions d’euros que es gastarà l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes en promoure el joc en les Loteries de 
la Generalitat.

Al marge de la justificació o utilitat de les campanyes 
publicitàries, totes les administracions les realitzen. 
Així ens trobem sovint que en una mateixa interrupció 
publicitària televisiva o de ràdio ens podem trobar amb 
campanyes amb el mateix objectiu, realitzades per di-
ferents administracions. Com exemple, en aquests mo-
ments, tant el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio con la Generalitat de Catalunya estan inserint 
una campanya sobre l’arribada de la Televisió Digital 
Terrestre, els espots dels quals sovint s’insereixen en la 
mateixa pausa publicitària i en algun cas, un darrera de 
l’altre. Això ha succeït en altres casos amb campanyes 
contra els incendis, de seguretat viària o la violència 
domèstica.

La despesa publicitària de les administracions és molt 
elevada. Seria convenient que existís un mínim de co-
ordinació entre les diverses administracions per tal que 
no es fessin campanyes duplicades amb un mateix ob-
jectiu, o en tot cas, no es fessin en els mateixos mitjans 
o espai temporal.

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 coordinar amb la resta d’administracions les 
campanyes publicitàries als mitjans de comunicació per 
tal d’evitar l’emissió de campanyes duplicades amb un 
mateix objectiu.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Daniel Sirera Carina Mejías

Proposta	de	resolució	sobre	la	versió	
en	llengua	castellana	del	web	de	la	Ge·
neralitat
Tram. 250-01511/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 36888 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMento de cAtAluñA

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
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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: 

1. Reforçar l’ensenyament de les matèries científiques i 
tècniques en l’ensenyament obligatori.

2. Promoure les carreres universitàries d’enginyeria en-
tre la població escolar i donar a conèixer les diferents 
sortides professionals d’aquestes entre els estudiants de 
batxillerat.

3. Reforçar les beques d’estudi i d’investigació per als 
estudiants de carreres científiques i tècniques i en con-
cret de les carreres d’enginyeria.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Carina Mejías Sánchez Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora·
ment	de	la	connexió	de	l’autopista	AP·7	
amb	la	carretera	C·15	a	la	sortida	29
Tram. 250-01513/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36895 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió de Política Territorial

exPosició de Motius

La seguretat a la carretera no depèn únicament de 
l’actitud dels conductors. Un altre factor determinant 
és també l’estat i el disseny de la infraestructura que 
poden incidir positiva o negativament en la seguretat 
dels usuaris.

La incorporació de l’AP-7 a la C-15 (sortida 29) a Vi-
lafranca del Penedès n’és un exemple. Es tracta d’una 
incorporació massa sobtada ja que no hi ha un carril 
d’incorporació suficientment llarg. Així els vehicles que 
s’incorporen a la C-15 ho fan en un tram després d’una 
corba en baixada i amb un cert rasant a la qual s’arriba 
des d’una llarga recta en que els vehicles de la C-15 
assoleixen una velocitat considerable.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	
dels	estudis	científics	i	tècnics	en	l’en·
senyament	obligatori
Tram. 250-01512/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 36894 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de trebAll, industriA co-
Merç i turisMe

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i 
Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent Proposta de resolució: 

exPosició de Motius

En els darrers anys s’ha posat de manifest l’escassetat 
de professionals de carreres tècniques i científiques a 
Catalunya. L’àmbit en el que s’ha manifestat amb major 
força aquesta mancança és el de les enginyeries.

Ha Catalunya hi ha una mancança d’enginyers de tots 
els àmbits: de telecomunicacions, industrials, agrònoms, 
de camins, etc. Per anivellar-nos amb la mitjana de la 
Unió Europea faltarien uns 25.000 titulats a Catalunya. 
Però lluny de solucionar-se, el problema empitjora: en 
els darrers tres cursos, el nombre de matriculacions en 
enginyeries ha caigut en prop de cinc mil alumnes. A 
més cal afegir que la taxa d’abandonament dels estudis 
arriba al 40%.

La taxa d’abandonament ve determinada per una ban-
da per la dificultat dels propis estudis, però també per 
altre banda perquè l’alta demanda de professionals, fa 
que aquests s’incorporin al mercat de treball abans de 
finalitzar la carrera.

Un altre de les raons de la manca d’enginyers són els 
dèficits del sistema educatiu obligatori, on els resultats 
en les matèries científiques i tècniques com les matemà-
tiques, física, química, etc. són molt baixos.

Cal reforçar l’ensenyament de les matèries científiques 
i tècniques a l’ensenyament obligatori alhora que cal 
promoure i donar a conèixer les diferents sortides pro-
fessionals dels estudis d’enginyeria.

Alhora, es necessari desenvolupar la inversió pública i 
privada en capital tecnològic i humà, com a única via 
per assolir un canvi de model productiu basat en la in-
vestigació, el desenvolupament i la innovació. Per això 
cal disposar de professionals enginyers suficientment 
formats.
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Cataluña del año 2006, (tram. 256-00038/08), 4/2008, 
referente al Plan único de obras y servicios de Cataluña, 
correspondiente al 2006 (tram. 256-00031/08), 7/2008, 
referente al Servicio Catalán de Tránsito, correspondi-
ente al 2006 (tram. 256-00034/08), 12/2008, referente 
a la Dirección General de Vivienda, correspondiente 
al 2005 (tram. 256-00036/08) y 13/2008, referente a 
la financiación del sistema sanitario, fondos específi-
cos y otros recursos, correspondiente a los ejercicios 
2002-2006 (tram. 256-00037/08).

ProPuestA de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba los informes 
de fiscalización 14/2008, referente a las eleccio-
nes al Parlamento de Cataluña del año 2006, (tram. 
256-00038/08), 4/2008, referente al Plan único de 
obras y servicios de Cataluña, correspondiente al 2006 
(tram. 256-00031/08), 7/2008, referente al Servicio 
Catalán de Tránsito, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00034/08), 12/2008, referente a la Dirección 
General de Vivienda, correspondiente al 2005 (tram. 
256-00036/08) y 13/2008, referente a la financiación 
del sisitema sanitario, fondos específicos y otros recur-
sos, correspondiente a los ejercicios 2002-2006 (tram. 
256-00037/08).

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 10 de diciembre de 2008

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

A lA MesA de lA coMissió de lA sindicAturA de coMP-
tes

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 14/2008, referent a les elec-
cions al Parlament de Catalunya de l’any 2006 (tram. 
256-00038/08).

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 14/2008, referent a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de l’any 2006 (tram. 256-00038/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

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

Aquests factors fan que la incorporació a la C-15 sigui 
perillosa, al contrari de la incorporació en sentit contrari 
en direcció a Olèrdola, en què hi ha un carril d’accelera-
ció suficientment llarg per incorporar-se a la via.

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, que d’acord amb la concessionària de l’autopista 
AP-7, es millori la connexió d’aquesta via amb la carre-
tera C-15 (sortida 29), ampliant el carril d’incorporació 
en direcció a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

Carina Mejías Dolors Montserrat

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis·
calització	4/2008,	referent	al	Pla	únic	
d’obres	i	serveis	de	Catalunya,	corres·
ponent	al	2006;	procediment	relatiu	a	
l’Informe	de	fiscalització	7/2008,	refe·
rent	al	Servei	Català	de	Trànsit,	corres·
ponent	al	2006;	procediment	relatiu	a	
l’Informe	de	fiscalització	12/2008,	refe·
rent	a	la	Direcció	General	d’Habitatge,	
corresponent	al	2005;	procediment	re·
latiu	a	l’Informe	de	fiscalització	13/2008,	
referent	al	finançament	del	sistema	sa·
nitari,	fons	específics	i	altres	recursos,	
corresponent	als	exercicis	2002·2006;	
procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis·
calització	14/2008,	referent	a	les	elecci·
ons	al	Parlament	de	Catalunya	de	l’any	
2006
Tram. 256-00031/08, 256-00034/08, 
256-00036/08, 256-00037/08 i 256-00038/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 11.12.08

A lA MesA del PArlAMent

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, perteneciente a Ciutadans-Partido de la Ciuda-
danía, de conformidad con lo que dispone el artículo 
145 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la propuesta de resolución subsiguiente al debate 
de los procedimientos relativos a los siguientes informes 
de fiscalización presentados por la Sindicatura de Cuen-
tas: 14/2008, referente a las elecciones al Parlamento de 
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d’Ha bi tatge, corresponent a l’exercici 2005 (tram. 
256-00036/08).

El Parlament de Catalunya constata i reprova la quantitat 
d’irregularitats detectades a l’Informe de fiscalització 
12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge, cor-
responent a l’exercici 2005, en especial pel que fa a: 

L’incompliment per part de la Direcció General d’Ha-
bitatge de l’art. 17.3 de la Llei general de subvencions 
atesa la discrecionalitat detectada en l’atorgament de 
subvencions de l’exercici 2005.

La Direcció General d’Habitatge no té implantats siste-
mes i procediments específics de seguiment i inspecció 
per al control de les subvencions atorgades.

Els processos d’atorgament de subvencions per a l’ad-
quisició de sòl amb destinació a la construcció d’habi-
tatge amb protecció oficial de l’any 2005.

El Parlament insta a la Sindicatura de Comptes a am-
pliar l’abast de l’informe a la totalitat de les subvencions 
atorgades per a l’adquisició de sòl amb destinació a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial de l’exer-
cici 2005, amb especial atenció a les irregularitats que 
una vegada confirmades podrien ésser susceptibles de 
ser traslladades al Ministeri Fiscal.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

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

A lA MesA de lA coMissió de lA sindicAturA de coMP-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 13/2008, referent al fi-
nançament del sistema sanitari, fons específics i altres 
recursos, corresponent als exercicis 2002-2006 (tram. 
256-00037/08).

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2008, referent al finançament del sistema 
sanitari, fons específics i altres recursos, corresponent 
als exercicis 2002-2006 (tram. 256-00037/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

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

A lA MesA del PArlAMent

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe de 

A lA MesA de lA coMissió de lA sindicAturA de coMP-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 4/2008, referent al Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, corresponent al 2006 
(tram. 256-00031/08).

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Ca-
talunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00031/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

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

A lA MesA de lA coMissió de lA sindicAturA de coMP-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 7/2008, referent al Ser-
vei Català de Trànsit, corresponent al 2006 (tram. 
256-00034/08).

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2008, referent al Servei Català de Trànsit, 
corresponent al 2006 (tram. 256-00034/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

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

A lA MesA de lA coMissió de lA sindicAturA de coMP-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 12/2008, referent a la Direc-
ció General d’Habitatge, corresponent a l’exercici 2005 
(tram. 256-00036/08).

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 12/2008, referent a la Direcció General 
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	en	els	
sectors	agrícola	i	ramader
Tram. 302-00135/08

Esmenes presentades
Reg. 36943 i 36954 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.12.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 36943)

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 disposa l’article 139 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent esmena a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
crisi econòmica en els sectors agrícola i ramader (NT 
302-00135/08).

1 esMenA núM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5:

«5. Adoptar les mesures necessàries per tal que, en un 
termini que no excedeixi dels sis mesos, es cerqui una 
solució a la situació de crisi financera de la cooperati-
va Copalme, SCCL i la secció de crèdit de la mateixa, 
d’Almenar (Segrià), i es determinin els procediments, 
terminis i instruments per a reintegrar als impositors 
les quanties dipositades i que son els estalvis de moltes 
persones».

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 36954)

A lA MesA del PArlAMent

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la crisi econòmica en els sectors agrícola i rama-
der (N. T. 302-00135/08).

fiscalització 14/2008, referent a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya de l’any 2006 (tram. 256-00038/08); 
l’Informe de fiscalització 4/2008, referent al Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, corresponent al 2006 
(tram. 256-00031/08); l’Informe de fiscalització 7/2008, 
referent al Servei Català de Trànsit, corresponent al 
2006 (tram. 256-00034/08); l’Informe de fiscalització 
12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge, 
corresponent al 2005 (tram. 256-00036/08) i l’Infor-
me de fiscalització 13/2008, referent al finançament del 
sistema sanitari, fons específics i altres recursos, corres-
ponent als exercicis 2002-2006 (tram. 256-00037/08).

ProPostA de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata les mancances 
del sistema de finançament de la sanitat pactat el 2001, 
en particular pel que fa al fons de cohesió sanitària 
tal com posa de manifest l’informe de fiscalització 
13/2008, referent al finançament del sistema sanitari, 
fons específics i altres recursos corresponents als exer-
cicis 2002-2006, i insta el govern de la Generalitat a 
promoure davant el govern de l’Estat la millora de la 
normativa reguladora del Fons de cohesió sanitària.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 14/2008, referent a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de l’any 2006 (Tram. 256-00038/08); l’Infor-
me de fiscalització 4/2008, referent al Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 
256-00031/08); l’Informe de fiscalització 7/2008, 
referent al Servei Català de Trànsit, corresponent al 
2006 (tram. 256-00034/08); l’Informe de fiscalització 
12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge, 
corresponent al 2005 (tram. 256-00036/08); i l’Infor-
me de fiscalització 13/2008, referent al finançament del 
sistema sanitari, fons específics i altres recursos, corres-
ponent als exercicis 2002-2006 (tram. 256-00037/08).

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Cata-
lunya a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes recollides en els informes esmentats.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. dels SCC; 
Joan Ridao i Martín, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	de	l’Es·
tatut
Tram. 302-00137/08

Esmenes presentades
Reg. 36946 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.12.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari  d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 36946)

A lA MesA del PArlAMent

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es 
determina a l’article 139.4 Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten la següent esmena al text de 
la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern (N. 
T. 300-00163/08) sobre el desplegament de l’Estatut  
(N. T. 302-00137/08).

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

Del text de la moció. Nova redacció: 

El Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern a continuar treballant en aquells 
àmbits del desplegament estatutari que corresponen a 
l’actuació conjunta Generalitat-Estat, com l’adaptació 
de la legislació estatal per donar compliment a les de-
terminacions de l’Estatut i en l’impuls dels traspassos 
pendents que es desprenen de l’Estatut, particularment 
en relació a l’incompliment del Govern de l’Estat en 
l’adaptació de la normativa estatal, en la realització 
dels traspassos pendents i en els terminis per a l’acord 
d’un nou sistema de finançament.

2. Expressa el seu suport al Govern en la continua-
ció dels treballs que es duen a terme en matèria de se-
guiment normatiu, la prevenció i solució de conflictes 
d’ordre competencial i en aquells àmbits previstos per 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya en què l’Estat i la 
Generalitat estableixen mecanismes de col·laboració, 
cooperació i participació.

3. Constata que el projecte de Llei de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a 2009 no incorpora els recursos 
necessaris per donar compliment al títol VI de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i, en conseqüència, insta el 
govern de la Generalitat a continuar negociant amb el 

1 esMenA núM. 1
De modificació
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 modificació del punt 1 del text de la Moció. Nova 
redacció:

1. Davant la recent aprovació de la reforma de la Polí-
tica Agrària Comuna (PAC), el 20 de novembre passat, 
per part de la Comissió Europea, i després que tots els 
sindicats agraris, la Federació de cooperatives i el pro-
pi DAR s’hagin pronunciat al respecte, el Parlament 
de Catalunya manifesta la seva insatisfacció respecte a 
aquesta nova PAC en tant que deixa punts que perjudi-
quen el sector agrari català.

2 esMenA núM. 2
De supressió
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 supressió dels punts 2.b i 3 del text de la Moció.

3 esMenA núM. 3
De modificació
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 modificació del punt 4 del text de la Moció. Nova 
redacció:

4. Vist que la Cooperativa COPALME SCCL s’ha de-
clarat en concurs voluntari el 12 de febrer de 2008, el 
Parlament de Catalunya resol:

a. Constatar que l’Administració de la Generalitat no té 
obligacions legals concretes pel que fa als dipòsits de la 
Secció de Crèdit de COPALME, atès que aquests eren 
tothora inclosos en les operacions d’inversió decidides 
pel Consell d’Administració de l’entitat.

b. Instar el Govern de la Generalitat a fer el seguiment 
dels procediments judicials que són actualment en curs 
i, en el marc de les seves possibilitats d’acció, emprar 
les mesures possibles en el marc de la legalitat, per tal 
d’atenuar els efectes negatius del procés, inclosos els so-
brevinguts sobre els impositors de la secció de crèdit. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV - EUiA
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	actuacions	relatives	
als	acomiadaments	col·lectius	i	a	les	po·
lítiques	actives	d’ocupació
Tram. 302-00138/08

Esmenes presentades
Reg. 36942 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.12.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 36942)

A lA MesA del PArlAMent

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions relatives als acomiadaments 
col·lectius i a les polítiques actives d’ocupació (N. T. 
302-00138/08).

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

Del punt 1 del text de la Moció. Nova redacció:

1. Ser especialment vigilant en els expedients de regu-
lació d’ocupació que estan pendents de tramitació o que 
es pugin presentar en el futur, tal i com ja ho està desen-
volupant el Govern, que comporten l’existència de frau, 
dol, coacció o abús de dret em aquells que hagin conclòs 
amb l’acord de les parts en el període de consultes.

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

Del punt 2 del text de la Moció. Nova redacció:

2. No autoritzar acomiadaments col·lectius en expedi-
ents de regulació d’ocupació, en cas de desacord entre 
les parts afectades, quan no quedin suficientment acre-
ditades les causes econòmiques, tècniques, organitza-
tives o de producció tal i com indica el procediment en 
l’article 51.1, sobre acomiadament col·lectiu, de l’Esta-
tut dels treballadors.

govern de l’Estat per tal que el nou sistema de finan-
çament sigui acordat i tingui vigència a partir de l’1 de 
gener de 2009, recolzant-se en la unitat de les forces 
polítiques, com reclama la societat catalana.

4. Insta el govern de la Generalitat a acordar un nou 
model de finançament que prevegi que: 

a) Els ingressos de la Generalitat estiguin vinculats als 
impostos que paguen els catalans. En aquest sentit, els 
recursos de les finances de la Generalitat han d’incloure 
el rendiment complet de tots els tributs estatals cedits, 
d’acord amb el que s’estableix els articles 203, 206 i 210 
i les disposicions addicionals setena, vuitena, novena i 
desena de l’Estatut.

b) L’aplicació del nou model de finançament permeti un 
increment substancial dels ingressos de la Generalitat 
i comporti una reducció del dèficit fiscal de Catalunya 
amb l’Estat.

c) Per a determinar els recursos financers de la Gene-
ralitat, es tinguin en compte les necessitats de despesa 
i la capacitat fiscal.

d) Catalunya continuï essent solidària. La solidaritat ha 
de garantir que les comunitats autònomes amb menys 
recursos puguin prestar els serveis públics essencials 
en condicions similars a la resta, sempre que facin un 
esforç fiscal similar.

e) «L’Estat ha de garantir que l’aplicació dels meca-
nismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició 
de Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita entre 
les comunitats autònomes abans de l’anivellament», tal 
i com disposa l’article 206.5 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV - EUiA
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	Dia	Internacional	de	les	
Persones	amb	Discapacitat
Tram. 401-00028/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 47, 17.12.2008, DSPC-P 69

Ple del PArlAMent

El Parlament de Catalunya dóna suport a la celebració 
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
promogut per l’Organització de les Nacions Unides amb 
l’objectiu d’adoptar mesures per a la prevenció, la reha-
bilitació i la participació plena en el desenvolupament 
social d’aquest col·lectiu i, d’aquesta manera, treballar 
per la consecució de la igualtat d’oportunitats.

El Parlament de Catalunya, en refermar el seu ple su-
port a aquesta jornada, manifesta la intenció de lluitar, 
tant des de la seva acció com des de la seva capacitat 
d’influència en la societat i en el Govern, contra les situ-
acions d’exclusió social i la vulneració dels drets de les 
persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

El Parlament de Catalunya comparteix els postulats de 
la Convenció internacional de les Nacions Unides sobre 
els drets de les persones amb discapacitat i manifesta la 
seva voluntat de vetllar perquè es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats per a les persones amb discapacitat, com 
a ciutadans de ple dret.

Així mateix, el Parlament de Catalunya refusa i con-
demna la violació dels principis i les disposicions con-
tingudes en la Convenció internacional i qualsevol altre 
acte que vulneri el dret fonamental de la no-discrimi-
nació.

El fet de garantir la màxima qualitat de vida a les perso-
nes amb discapacitat ha d’ésser una prioritat per a qual-
sevol societat democràtica. Com a conseqüència, cal 
treballar per la plena inclusió d’aquest col·lectiu en tots 
els àmbits de la societat. Aquesta fita ha d’anar acom-
panyada de mesures que els garanteixin una autonomia 
personal que els permeti prendre decisions lliurement 
sobre tot allò que els afecta directament. És per aquest 
motiu que cal assegurar l’accés de les persones amb 
discapacitat a l’educació, al treball, a la participació 
ciutadana, a la informació i a la comunicació.

El Parlament de Catalunya recorda que cal continuar 
treballant perquè l’accessibilitat universal sigui una 

3 esMenA núM. 3
De modificació i supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Del punt 3 del text de la Moció. Nova redacció:

3. Instar a totes les empreses, tinguin o no més de cin-
quanta treballadors, a presentar en els expedients de 
regulació d’ocupació un pla d’acompanyament social 
en el que s’adoptin totes les mesures necessàries per a 
evitar o reduir els efectes de l’acompanyament col·lectiu, 
tal i com indica l’article 6.1 del Reglament dels procedi-
ments de regulació d’ocupació, aprovat pel Reial decret 
43/1996, de 19 d’abril.

4 esMenA núM. 4
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Dels punts 4, 5 i 6 del text de la Moció.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV - EUiA
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organització més de dues mil ciutats de cent vint-i-vuit 
països i regions, i la Xarxa d’Alcaldes per la Pau gau-
deix d’un estatus consultiu especial davant del Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides.

En aquest sentit, cal tenir present que: 

– La Carta de les Nacions Unides i la Resolució 2625 
(XXV) de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 
del 24 d’octubre de 1970, proclamen el principi que els 
estats, en les relacions internacionals, tenen el deure 
d’abstenir-se de recórrer a l’amenaça o l’ús de la força.

– L’Estat espanyol va ratificar, el 13 d’octubre de 1987, 
el Tractat de no-proliferació d’armes nuclears, que va 
entrar en vigor el 5 de març de 1970 i té com a objec-
tiu final promoure el desarmament nuclear general i 
complet.

– La Resolució 50/245 de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, del 10 de setembre de 1996, va aprovar 
el Tractat de prohibició completa dels assaigs nucle-
ars.

– El Tractat de la Unió Europea disposa que la polí-
tica exterior i de seguretat comuna té per objectiu el 
manteniment de la pau i la seguretat internacionals, de 
conformitat amb els principis de la Carta de les Nacions 
Unides.

– El Parlament Europeu ha declarat, en les seves re-
solucions sobre el desarmament nuclear, que la Unió 
Europea té per objectiu l’eliminació total de les armes 
nuclears.

– L’article 15 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dis-
posa que la Generalitat ha de promoure la cultura de la 
pau i accions de foment de la pau al món, i l’article 199 
disposa que la Generalitat ha d’impulsar i coordinar, en 
l’àmbit de les seves competències, les accions exteriors 
dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de 
Catalunya, sens perjudici de l’autonomia que tinguin.

– La Llei 21/2003, del 4 de juliol, de foment de la pau, 
determina que l’Administració de la Generalitat i els ens 
locals han d’actuar, d’acord amb llurs competències, per 
a fomentar el desarmament global.

– Les armes nuclears són una amenaça per a la pau i la 
seguretat internacionals.

– La proliferació d’armes nuclears pot augmentar el risc 
d’una guerra nuclear.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya dóna 
suport a l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau 
de promoure l’abolició de les armes nuclears abans del 
2020 i manifesta el seu suport a tots els ajuntaments 
de Catalunya que s’han adherit a la Xarxa d’Alcaldes 
per la Pau.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

qüestió efectiva de país, amb l’objectiu d’avançar cap a 
un món més amable i accessible per a tothom.

Aquests àmbits són clau per a assolir una veritable so-
cietat inclusiva, integradora i cohesionada que permeti 
a les persones amb discapacitat exercir els drets que els 
són inherents com a ciutadans de ple dret. Alhora, cal 
incidir en la perspectiva de gènere, tot actuant d’una 
manera transversal en les mesures que garanteixin la 
igualtat d’oportunitats, per tal d’eradicar la doble dis-
criminació que pateixen les dones discapacitades pel 
fet d’ésser dones.

La discapacitat comprèn molts de graus i tipus. Per 
aquest motiu, cal avançar cap a una atenció persona-
litzada i de qualitat. En aquest sentit, Catalunya té un 
marc legislatiu, encapçalat per la Llei 12/2007, de l’11 
d’octubre, de serveis socials, que ha de garantir la qua-
litat dels serveis prestats a les persones amb discapacitat 
i a llurs famílies. El Parlament de Catalunya demana 
que es faci un bon desplegament de la Llei de serveis 
socials i de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència.

El Parlament de Catalunya reconeix igualment la tasca 
que acompleixen entitats, associacions i famílies per a 
la sensibilització de la societat i per a la plena integració 
de les persones amb discapacitat, la tasca en l’atenció i 
l’acompanyament de les famílies i, en especial, la cre-
ació de serveis i espais de promoció de les persones 
amb discapacitat.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
de	suport	a	l’objectiu	de	la	Xarxa	d’Al·
caldes	per	la	Pau	de	promoure	l’abolició	
de	les	armes	nuclears
Tram. 401-00029/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 47, 18.12.2008, DSPC-P 70

Ple del PArlAMent

La Comissió de Peticions del Parlament, en la sessió tin-
guda el 25 de juny de 2008, va acordar d’instar els grups 
parlamentaris a promoure una declaració institucional 
de suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau amb relació 
a la tasca que porta a terme per aconseguir l’abolició 
de les armes nuclears en l’horitzó del 2020 i obtenir la 
major adhesió possible dels municipis de Catalunya a 
aquesta iniciativa.

La Xarxa d’Alcaldes per la Pau és integrada per ciutats 
d’arreu del món que han expressat llur suport al pro-
grama proposat el 1982, a la seu de les Nacions Unides, 
per Takeshi Araki, llavors alcalde d’Hiroshima, amb la 
finalitat de promoure la solidaritat entre les ciutats per 
a abolir les armes nuclears. Avui dia, integren aquesta 
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En la tramitació final del Pla es buscarà consolidar 
aquest elements, i reforçar la presència del sector en la 
futura implementació del Pla i en el seu seguiment.

Properament es reprendrà la tramitació del Pla, intro-
duint les modificacions mínimes indispensables, de ma-
nera que no s’alteris les conclusions a què es va arribar 
en les fases prèvies de tramitació. A més, per tal que el 
document final sigui realista però que, al mateix temps, 
no redueixi els seus objectius, s’introduiran criteris de 
priorització que permetin adaptar el pla al context eco-
nòmic actual. Serà, precisament, en aquesta fase d’esta-
blir i acordar criteris de prioritat en la que es garantirà 
novament la participació dels diferents representants 
del sector

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
219/VIII,	sobre	el	reglament	de	desple·
gament	de	la	Llei	22/2003,	de	protecció	
dels	animals
Tram. 290-00180/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36686 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00180/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 219/
VIII, sobre el reglament de desplegament de la Llei 
22/2003, de protecció dels animals

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 219/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a) Posar en marxa, en els propers sis mesos, els trà-
mits d’audiència i d’exposició pública del reglament 
de desplegament de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de 
protecció dels animals.

coMPliMent

Vist que aquesta Llei va resultar derogada pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de protecció dels animals (d’ara 
endavant DL 2/2008) i atès que es va crear un Grup 
de Treball en el sí del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, amb una amplia representació de la societat 
catalana (representants dels grups polítics del Parlament 
de Catalunya, representants de les administracions lo-
cals, representants dels grups de defensa dels drets dels 
animals, organitzacions professionals, representants de 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	176/VIII,	sobre	el	consens	amb	el	
sector	forestal	per	a	elaborar	el	Pla	ge·
neral	de	política	forestal	per	al	període	
2007·2017
Tram. 290-00141/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36685 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00141/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 176/
VIII, sobre el consens amb el sector forestal per a ela-
borar el Pla general de política forestal per al període 
2007-2017

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 176 /VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a. Continuar treballant en la revisió i actualització del 
Pla general de política forestal per a acabar de trami-
tar-lo durant el 2008 i aprovar-lo definitivament, i a 
renegociar amb els representants del sector els punts 
que van quedar sense resoldre l’any 2006 amb l’objectiu 
d’assolir el màxim consens en el contingut del pla.

b. Aconseguir que, juntament amb l’aprovació del pla, 
es garanteixi la disponibilitat dels recursos econòmics 
necessaris per a complir les actuacions programades.

inforMe de coMPliMent

En l’elaboració i tramitació de la proposta de modifi-
cació del Pla General de Política Forestal, realitzada 
els anys 2005 i, especialment el 2006, un dels aspectes 
que van ser considerats en tot moment va ser l’obtenció 
d’un gran grau de consens en totes les fases tant de 
redacció, com de tramitació i implementació del Pla. 
Aquesta voluntat es va materialitzar en el procés parti-
cipatiu dissenyat, en què mitjançant actes presencials, 
grups de treball, informacions públiques formals i la 
utilització de mitjans telemàtics, es va poder garantir la 
participació efectiva de totes les persones, organismes 
i entitats representatives dels diferents interessos del 
sector forestal. El resultat final va ser un document en 
què la diagnosi i el plantejament estratègic van gaudir 
de l’acceptació de tots els participants.
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necessitaran declaració d’impacte ambiental, segons la 
decisió presa pel Ministerio de Medio Ambiente y Rural 
y Marino. Per tant, s’ha iniciat el tràmit per la seva lega-
lització, per tal de prosseguir amb la seva execució.

En aquest sentit, el 20 de novembre del 2008 la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va sol·licitar, 
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per tal 
d’aixecar la suspensió de les obres amb les garanties 
ambientals necessàries, tant pel que fa a la modulació 
dels cabals de manteniment, com pel que fa a les mesu-
res correctores necessàries per a corregir els impactes.

Alhora l’ACA, sol·licitarà informe a la Direcció General 
de Medi Natural i als Serveis Territorials a Lleida del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com 
aquelles Administracions i entitats implicades en el pro-
cediment de paralització de les obres: Ajuntament de 
Pont de Bar, Comunitat de Regants de Solà i Palancar, 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, Departa-
ment d’Indústria, Serveis Territorials a Lleida del De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques, abans 
de pronunciar-se sobre les condicions a imposar abans 
de la represa de les obres, que es farà en tot cas, un cop 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre hagi atorgat la 
corresponent concessió.

Barcelona, 2 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
244/VIII,	sobre	la	dotació	dels	llocs	que	
figuren	en	la	relació	de	llocs	de	treball	
del	Parc	Natural	de	l’Alt	Pirineu
Tram. 290-00204/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36688 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00204/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 244/
VIII, sobre la dotació dels llocs que figuren en la relació 
de llocs de treball del Parc Natural de l’Alt Pirineu

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 244/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

Iniciar els tràmits per dotar al Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu de la plaça de director, durant l’exercici del 2008, 
prevista en la relació de llocs de treball i continuar en 
aquesta línia de treball per tal que, al llarg d’aquesta 

les associacions del mon empresarial, representants dels 
clubs i, finalment representants del Govern i l’adminis-
tració de Catalunya) d’on ha sorgit un text d’avantpro-
jecte de decret de Reglament: 

Us informem que la darrera versió del Projecte de De-
cret de Decret de Protecció dels Animals de Compa-
nyia esta enllestida per a poder ser tramitada i enviada 
als interlocutors socials. Per tant, es previst l’inici dels 
primers tràmits participatius del projecte de Decret 
pel qual s’aprova el Reglament del DL 2/2008 en les 
properes setmanes. Posteriorment, amb les aportacions 
recollides s’elevarà el nou text a l’assessoria jurídica 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge pel seu 
informe i, si s’escau, publicació al DOGC per a realitzar 
l’exposició pública del text. Simultàniament es realitzarà 
el tràmit d’audiència pública.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
242/VIII,	sobre	les	obres	del	rec	i	de	la	
nova	central	hidroelèctrica	del	Pont	de	
Bar	(Alt	Urgell)
Tram. 290-00202/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36687 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00202/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 242/
VIII, sobre les obres del rec i de la nova central hidro-
elèctrica del Pont de Bar (Alt Urgell)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 242/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a. Agilitar la represa de les obres del rec i de la nova 
central hidroelèctrica del Pont de Bar (Alt Urgell) a 
partir del moment en què la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre li notifiqui la decisió que hagi pres el Ministeri 
de Medi Ambient sobre aquestes obres.

b. Condicionar la continuïtat de les obres a l’aplicació 
de les garanties ambientals necessàries, tant pel que fa 
a la modulació dels cabals de manteniment com pel que 
fa a les mesures correctores necessàries per a corregir 
els impactes.

coMPliMent

Les obres del rec i la nova central hidroelèctrica del 
Pont de Bar (Alt Urgell), actualment paralitzades, no 
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de transvasament del Torrent de la Pastera al de San-
ta Magdalena a Vilanova i la Geltrú» serà executada 
per l’Ajuntament amb un finançament compartit amb 
l’Agència del 50%.

La signatura del conveni, es formalitzarà un cop l’Ajun-
tament presenti el calendari d’execució de l’actuació da-
vant l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta actuació, no suposa en cap cas la cobertura 
total i per tant la desaparició de la llera del torrent de 
la Pastera, sinó que servirà per a que, quan les aigües 
en avinguda arribin a un determinat nivell, es derivin 
cap al torrent de Santa Magdalena (o de la Piera). Per 
tant, aquestes obres permetran evitar el desbordament 
del torrent de la Pastera, ja que aquest funcionarà com 
un sobreeixidor que eviti afeccions per inundació aigua 
amunt i avall del punt en el qual s’ubiqui.

I amb relació a les obres de cobriment del tram final de 
la riera de la Pastera, l’Agència no les considera neces-
sàries d’acord amb els criteris d’intervenció a l’espai 
fluvial. Per tant, en tant que serien obres de caracte-
rístiques urbanes, les hauria d’executar l’ajuntament, si 
aquest ho considerés necessari.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
248/VIII,	sobre	l’estudi	i	la	implantació	
de	mesures	per	a	recollir,	aprofitar	i	re·
utilitzar	les	aigües	pluvials	i	grises
Tram. 290-00208/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36690 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00208/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 248/
VIII, sobre l’estudi i la implantació de mesures per a re-
collir, aprofitar i reutilitzar les aigües pluvials i grises

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 248/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant l’estudi i la implantació de 
mesures per a recollir, aprofitar i reutilitzar les aigües 
pluvials i grises dels edificis.

b) Avançar, de manera concertada amb els ajuntaments, 
competents en matèria d’execució i d’intervenció urba-
nística, en la fixació de mesures que fomentin o exigei-
xin la recollida i el reciclatge de les aigües pluvials i 

legislatura, es puguin acabar de dotar la resta de places 
previstes en la relació de llocs de treball.

coMPliMent

En data de 7 de març de 2008 ha sortit publicat al Por-
tal d’EPOCA de Funció Pública de la Generalitat de 
Catalunya, la convocatòria de director del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu.

En data d’1 d’agost de 2008 se signa la resolució de 
nomenament del Director del Parc Natural de l’Alt Pi-
rineu.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	247/VIII,	sobre	l’arranjament	del	tor·
rent	de	la	Pastera,	a	Vilanova	i	la	Geltrú	
(Garraf)
Tram. 290-00207/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36689 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00207/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 247/
VIII, sobre l’arranjament del torrent de la Pastera, a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 247/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

a. Dur a terme les actuacions que ja ha acordat amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a fer 
efectiva l’execució del projecte de transvasament del 
torrent de la Pastera al torrent de Santa Magdalena a 
Vilanova i la Geltrú, com a obra prioritària en l’arran-
jament del torrent de la Pastera

b. Afrontar el cobriment del tram final de la Pastera, 
d’acord amb les converses amb l’Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú, com a obra urbana i d’acord amb els 
criteris de finançament i de prioritat pressupostària que 
el Departament de Medi Ambient i l’Agència Catalana 
de l’Aigua tenen per aquestes actuacions.

coMPliMent

Ple que fa al primer punt, i dins l’acord arribat entre 
l’Ajuntament i l’Agència, que està pendent de signatura 
de conveni, s’estableix que l’actuació corresponent a 
la «Segona fase de la Modificació núm.2 del Projecte 
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En la proposta de resposta per a la «Proposta de resolu-
ció NT-250-00915/08», formulada en data de 30 d’abril 
de 2008, es va informar que la raça bovina «Pallaresa» 
es troba a Catalunya en una situació crítica pel que fa a 
la seva supervivència, doncs es calcula que actualment 
hi ha poc més d’una trentena d’exemplars dels que gai-
rebé una vintena es concentren en una mateixa explo-
tació situada al nucli d’Ainet de Besan, del municipi 
d’Alins (Pallars Sobirà).

El DAR té en vigor un conveni de col·laboració amb la 
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona des de fa uns quants anys.

Fruit d’aquest conveni, durant els darrers anys s’han 
realitzat diversos estudis sobre la raça bovina Pallaresa 
encaminats a desenvolupar un programa de conservació 
d’aquesta raça.

Una part dels treballs realitzats ha consistit en carac-
teritzar morfològicament i genèticament aquesta raça, 
per tal de estudiar-ne posteriorment la seva diversitat 
genètica i estimar així els nivells de consanguinitat to-
tals i individuals amb l’objectiu de poder establir un 
programa d’aparellament que eviti o minimitzi l’incre-
ment de consanguinitat de la raça davant la situació 
d’escassetat d’individus.

Un d’aquests estudis es va dur a terme a l’explotació del 
nucli d’Ainet de Besan durant l’any 2004, basat en la 
única població de raça Pallaresa existent a Catalunya 
en aquells moments (sobre un total de 40 animals re-
gistrats en la mateixa explotació des de l’any 1963 fins 
l’any 2003).

Les conclusions de l’estudi en qüestió foren que la raça 
bovina Pallaresa es troba en el llindar d’extinció, a causa 
del reduït nombre d’individus, a l’esbiaixada proporció 
de sexes en favor de les femelles (tan sols hi havia dos 
mascles vius) i als baixos valors de diversitat genètica i 
l’elevada consanguinitat observada.

Des del DAR es considera un objectiu essencial, tant des 
del punt de vista veterinari com genètic i econòmic per 
a determinades zones del territori, potenciar, conservar i 
protegir a les races autòctones, en especial aquelles que 
es troben en el llindar de la desaparició.

Sens dubte, la diversitat genètica aporta un patrimoni 
biològic evident a la ramaderia catalana que cal preser-
var i que repercuteix de forma positiva en el desenvo-
lupament i manteniment dels ecosistemes de les zones 
més desfavorides.

Ara bé, la raça Pallaresa no disposa en l’actualitat de 
cap marc jurídic ni administratiu, ni de cap programa 
de conservació o millora.

No obstant, la possibilitat de treballar en la línia de cre-
ar un llibre genealògic per aquesta raça o d’integrar la 
mateixa en el catàleg de races autòctones de vaques de 
l’Estat espanyol, són opcions complexes, alhora que de 
dubtosos resultats, ja que per sí mateixes no garantirien 
en aquests moments la no extinció d’aquesta raça.

Insistim en que actualment hi ha una sola explotació 
amb exemplars de raça Pallaresa i que aquesta explota-
ció no es podria constituir per si mateixa en associació 

grises, i incloure ajuts específics amb aquesta finalitat 
en els plans de rehabilitació, més enllà de les previsions 
contingudes en el Codi tècnic de l’edificació i en el De-
cret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambien-
tals i d’ecoeficiència en els edificis de nova construcció 
procedents de reconversió o de gran rehabilitació.

coMPliMent

L’Incasol està portant a terme concursos de projectes, 
donant una especial rellevància als aspectes d’innova-
ció, entre els quals s’inclouen els relacionats amb la fi-
nalitat d’aprofitar i reutilitzar les aigües pluvials i grises 
dels edificis.

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’estalvi d’aigua 
i l’aprofitament de recursos no potables (entre els que 
s’inclourien les aigües pluvials), és un dels vectors de la 
planificació hidrològica, juntament amb la dessalinitza-
ció, la reutilització, la recuperació d’aqüífers.

Aquestes actuacions formen part del conjunt de mesures 
que han de permetre l’assoliment dels objectius de la 
Directiva marc de l’aigua l’any 2015.

Per tal d’afavorir l’ús eficient de l’aigua, l’Agència dóna 
suport tècnic als ens locals en la redacció de les seves 
ordenances municipals d’estalvi d’aigua, eines que han 
de permetre afavorir l’ús racional de l’aigua en els seus 
usos urbans, incloent la regulació dels aprofitaments 
d’aigües pluvials, grises i altres recursos no potables.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
249/VIII,	sobre	les	gestions	per	a	preser·
var	la	raça	bovina	pallaresa
Tram. 290-00209/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36623 i 36814 / Admissió a tràmit 
i tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00209/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 249/
VIII, sobre les gestions per a preservar la raça bovina 
pallaresa

En compliment de la Resolució 249/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el manteniment del projecte del 
canal Segarra-Garrigues i d’acord amb el que disposen 
els articles 140.3 i 146.4 del Reglament del Parlament, 
en nom del consell executiu, em correspon informar 
del següent: 
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
269/VIII,	sobre	el	reconeixement	i	el	pa·
gament	dels	imports	de	triennis	a	tots	
els	funcionaris	de	l’Administració	de	la	
Generalitat
Tram. 290-00230/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 36786 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00230/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 269/
VIII, sobre el reconeixement i el pagament dels imports 
de triennis a tots els funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat

A lA MesA del PArlAMent de cAtAlunyA

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i concor-
dants del Reglament del Parlament, us informo que el 
Govern de la Generalitat està donant compliment de la 
Resolució 269/VIII amb les actuacions següents: 

En relació a la Resolució 269/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre el reconeixement i el pagament dels 
imports de triennis a tots els funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat, adoptada per la Comissió 
d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 9 de juliol 
de 2008, aquesta Direcció General de Funció Pública, 
actualment, està en condicions d’afirmar que el procés 
de reconeixement de serveis al personal interí de l’Ad-
ministració de la Generalitat està normalitzat, atès que 
s’han dut a terme les actuacions necessàries de trami-
tació que han fet possible el reconeixement d’aquests 
serveis, així com el pagament efectiu dels triennis cor-
responents als serveis prestats, i hores d’ara no hi ha cap 
incidència detectada al respecte.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

de foment de la raça Pallaresa amb l’objectiu d’accedir 
als ajuts que actualment preveu la normativa vigent per 
a la protecció i foment de les races en perill d’extinció.

Tampoc pot, per tant, crear el llibre genealògic de la 
raça Pallaresa.

En definitiva, i tal i com es va proposar en el seu dia, 
les actuacions que finalment contempla la Resolució són 
les que es consideren més adients.

La situació d’aquestes iniciatives és la següent: 

Des de l’any 2001, el DAR ha establert convenis amb 
la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona per a l’estudi etnològic i genètic de la raça 
bovina Pallaresa.

En un principi es va confeccionar un qüestionari per de-
terminar la situació de la raça recollint dades referents a 
l’origen, història, cens i localització geogràfica, sistema 
productiu, sistema reproductiu i morfològic.

A mes s’ha fet un estudi morfomètric amb 26 variables 
biomètriques així com un estudi genètic per a un total 
de 15 marcadors microsatèl·lits. Amb tot això s’ha de-
terminat la caracterització morfològica, com a punt de 
partida per poder crear el llibre genealògic de la raça y 
s’ha preparat el programa de recuperació.

Durant dos anys consecutius s’ha programat la recollida 
d’embrions per a ser emmagatzemats a la facultat de 
Veterinària. No obstant, en ambdues ocasions ha estat 
impracticable el poder fer-ne la transferència per motius 
diversos (la primera vegada la majoria de les vaques van 
baixar ja prenyades i en la segona ocasió quan s’havia 
d’iniciar la sincronització de zels el toro va saltar el 
tancat i va realitzar la cobrició).

Ara bé, aquesta tasca es realitzarà quan les circumstàn-
cies ho facin possible.

Respecte a la formació d’una associació per poder gau-
dir de línies d’ajut, és una possibilitat que ha tingut en 
compte el propietari de l’explotació ja que podia haver 
un altre ramader interessat en mantenir part de la po-
blació, però, de moment, no s’ha formalitzat.

Barcelona, 3 desembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Matèries	Secretes	o	Reser·
vades	amb	el	conseller	d’Interior,	Rela·
cions	Institucionals	i	Participació	sobre	
les	informacions	relatives	a	la	detenció	
dels	membres	d’una	cèl·lula	islamista	el	
16	d’octubre	del	2008
Tram. 354-00207/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada per la Comissió de Matèries Secretes o Reser-
vades, en la sessió núm. 9, tinguda el dia 17.12.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	
Europea	amb	el	conseller	de	la	Vicepre·
sidència	sobre	la	política	de	subvenci·
ons	a	les	comunitats	catalanes	a	l’ex·
terior
Tram. 354-00210/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 13, tinguda el dia 11.12.2008 
(DSPC-C 461).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres·
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	el	control	del	compli·
ment	de	la	legislació	sobre	instal·lacions	
de	distribució	de	combustibles	gasosos	
per	canalització
Tram. 354-00214/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 36646).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 15.12.2008.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
272/VIII	del	Parlament	de	Catalunya,	so·
bre	el	control	de	la	població	d’estornells	
a	la	província	de	Girona
Tram. 290-00233/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.12.2008

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Baltasar i Albesa, conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 94 del Reglament del Par-
lament,

sol·licito:

L’ampliació del termini per a donar resposta a la Resolu-
ció 272/VIII amb número de tramitació: 290-00233/08, 
sobre el control de la població d’estornells a la província 
de Girona.

Barcelona, 11 de setembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge (reg. 37118).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 18 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.12.2008.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Control	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	amb	
el	president	del	Consell	de	l’Audiovi·
sual	de	Catalunya	sobre	la	tramitació	
i	l’adjudicació	de	l’explotació	comerci·
al	d’emissores	de	ràdio	de	freqüència	
modulada
Tram. 358-00005/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, tinguda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Cañameras	Gaya,	representant	de	la	
Coordinadora	d’Instituts	d’Educació	
Secundària	amb	Batxillerat	Nocturn	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00767/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Ciudad	Palanques,	representant	d’AN·
PE	·	Sindicat	Independent,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00768/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi·
dent	de	la	Generalitat	amb	relació	als	re·
sultats	de	la	seva	visita	oficial	al	Japó
Tram. 354-00215/08

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 36830).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
16.12.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Control	de	l’Actuació	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio·
visuals	amb	el	president	del	Consell	de	
l’Audiovisual	de	Catalunya	perquè	in·
formi	sobre	les	mesures	adoptades	pel	
Consell	per	a	garantir	la	pluralitat	i	l’ob·
jectivitat	en	el	tractament	de	l’activitat	
política	en	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 358-00003/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 18, del 
12.12.2008 (DSPC-C 463).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Control	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	amb	
el	president	del	Consell	de	l’Audiovisu·
al	de	Catalunya	sobre	els	criteris	per	a	
l’adjudicació	d’emissores	de	ràdio	de	
freqüència	modulada
Tram. 358-00004/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, tinguda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).
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Proposta	de	compareixença	d’Emili	
Contavitarte	Carral,	representant	de	la	
Confederació	General	del	Treball,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00772/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	d’Isidro	Ca·
bello	Hernandorena,	professor,	investi·
gador	i	representant	del	Consell	Esco·
lar	de	l’IES	Blanxart,	de	Terrassa	(Vallès	
Occidental),	i	responsable	de	legislació	
de	la	revista	Magisterio,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00773/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	José	
Antonio	Marina,	catedràtic	de	filosofia	
i	escriptor,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00774/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Jimeno	Fernández	i	Luis	Ugedo	Ucar,	
representants	d’Acció	per	a	la	Millora	de	
l’Ensenyament	Secundari,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00769/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Rosa	
Cañadell,	representant	del	sindicat	US·
TEC·STEs,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00770/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Massó	Aguadé,	representant	de	l’Asso·
ciació	Sindical	de	Professors	d’Ense·
nyament	Públic	de	Catalunya	·	Sindicat	
de	Professors	de	Secundària,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00771/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	plataforma	Dret	a	Esco·
llir	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00818/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Professionals	per	l’Ètica	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00819/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Educar	en	Família	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00820/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Javier	
Urra,	president	de	la	Comissió	Deonto·
lògica	del	Col·legi	Oficial	de	Psicòlegs	
de	Madrid,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00775/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Neus	
Buisán	Cabot,	presidenta	de	l’Associa·
ció	Catalana	de	Dislèxia	i	Altres	Dificul·
tats	Específiques,	amb	relació	al	Projec·
te	de	llei	d’educació
Tram. 352-00776/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Maite	
Mauricio	Jareño,	presidenta	de	la	Jun·
ta	de	Govern	del	Col·legi	d’Educadores	
i	Educadors	Socials	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00777/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	de	Centres	
Autònoms	d’Ensenyament	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa·
ció
Tram. 352-00824/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00825/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Escoles	Lliures	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00826/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Agrupació	de	Mares	i	Pa·
res	per	la	Llibertat	d’Educació	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00821/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	Escola	Cristia·
na	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00822/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Centres	d’Ensenyament	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00823/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Sindicats	
Independents	d’Ensenyament	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00830/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Unió	Sindical	Obrera	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00831/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Comissions	Obreres	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00832/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associacions	
de	Pares	d’Alumnes	d’Ensenyaments	
Secundaris	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00827/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	Cristia·
na	d’Associacions	de	Pares	i	Mares	
d’Alumnes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00828/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Nacional	de	
Professorat	Estatal	·	ANPE	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00829/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Catedràtics	
d’Ensenyaments	Secundaris	de	Catalu·
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00836/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Axia,	Associació	de	Directius	
de	l’Educació	Pública	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00837/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	per	l’Ajuda	a	
Nens	i	Joves	amb	Altes	Capacitats	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00838/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenyament	
de	la	Unió	General	de	Treballadors	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00833/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Acció	per	a	 la	Millora	de	
l’Ensenyament	Secundari	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00834/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Professors	
de	l’Ensenyament	Públic	de	Catalunya	·	
Sindicat	de	Professors	de	Secundària	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu	ca·
ció
Tram. 352-00835/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Centres	In·
fantils	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00842/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	de	Doctors	i	Lli·
cenciats	en	Belles	Arts	i	Professors	de	
Dibuix	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00843/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	Oficial	de	Doctors	
i	Llicenciats	en	Filosofia	i	Lletres	i	en	
Ciències	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00844/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Plataforma	Ciutadana	per	
una	Escola	Inclusiva	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00839/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As·
sociacions	de	Pares	d’Alumnes	d’Edu·
cació	Especial	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00840/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Llars	d’Infants	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00841/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Professors	
pel	Bilingüisme	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00848/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Convivència	Cívica	Catala·
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00849/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacio·
nal	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00850/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	de	Logopedes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00845/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	de	Pedagogs	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00846/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	d’Educadores	i	
Educadors	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00847/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).



Núm. 378 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de desembre de 2008

87

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’Ori·
entació	Escolar	i	Professional	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00854/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Ad	hoc	·	Associació	per	l’En·
senyament	de	la	Filosofia	a	Secundària	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00855/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenyants	
de	Matemàtiques	de	Catalunya	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00856/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	PIMEC	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00851/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	dels	Centres	de	Recursos	
Pedagògics	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00852/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	dels	Equips	d’Assesso·
rament	Psicopedagògic	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00853/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Educació	de	
Persones	Adultes	amb	relació	al	Projec·
te	de	llei	d’educació
Tram. 352-00860/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	Culturals	i	Educatives	de	Persones	
Adultes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00861/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Mesa	d’Educació	de	Per·
sones	Adultes	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00862/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Entitats	per	
a	l’Ensenyament	de	les	Matemàtiques	
a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00857/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Ensenyants	
d’Informàtica	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00858/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	del	Professorat	
de	Tecnologia	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00859/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Estudiants	
Progressistes	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00867/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Agrupació	Escolar	Catala·
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00868/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Entitats	Pro	
Persones	amb	Discapacitat	Intel·lectual	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa·
ció
Tram. 352-00869/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Inspectors	
d’Ensenyament	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00863/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’Es·
coles	de	Música	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00864/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Ensenyants	
de	Música	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00865/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Fascicle tercer
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00873/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Inspectors	
d’Ensenyament	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00874/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Joves	Estu·
diants	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00875/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’Em·
preses	del	Lleure,	l’Educació	i	la	Cultura	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00870/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’Uni·
versitats	Públiques	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00871/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Dislèxia	i	Altres	Dificultats	Específiques	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00872/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	d’Educadores	i	
Educadors	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00879/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	de	Logopedes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00880/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	Oficial	de	Doctors	
i	Llicenciats	en	Filosofia	i	Lletres	i	en	
Ciències	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00881/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Mestres	Ro·
sa	Sensat	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00876/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Professional	
de	Serveis	Educatius	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00877/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	dels	Centres	de	Recursos	
Pedagògics,	de	l’Associació	Catalana	
de	Professionals	dels	Equips	d’Asses·
sorament	Psicopedagògic	i	del	Centre	
de	Recursos	Educatius	per	a	Deficients	
Auditius	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00878/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Consell	Nacional	de	la	Jo·
ventut	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00885/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Educar	en	Família	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00886/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Estudiants	en	Acció	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00887/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Comissions	Obreres	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00882/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	Cristia·
na	d’Associacions	de	Pares	i	Mares	
d’Alumnes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00883/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	de	Centres	
Autònoms	d’Ensenyament	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa·
ció
Tram. 352-00884/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associacions	
de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	d’Ensenya·
ment	Secundari	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00891/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00892/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Escoles	Lliures	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00893/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As·
sociacions	de	Pares	d’Alumnes	d’Edu·
cació	Especial	i	de	la	Federació	d’Entitats	
Pro	Persones	amb	Discapacitat	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00888/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Centres	d’Ensenyament	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00889/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
l’Esplai	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00890/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00897/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacio·
nal	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00898/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	Inform	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00899/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenya·
ment	de	Comissions	Obreres	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00894/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenyament	
de	la	Unió	General	de	Treballadors	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00895/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Moviments	
de	Renovació	Pedagògica	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00896/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Lliga	per	la	Laïcitat	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00903/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	PIMEC	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00904/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Plataforma	Ciutadana	per	
una	Escola	Inclusiva	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00905/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Grup	de	Recerca	en	Educa·
ció	i	Treball,	de	la	Universitat	Autònoma	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00900/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00901/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Junta	Central	de	Direc·
tors	de	Catalunya	d’Ensenyament	Pri·
mari	i	de	la	Junta	Central	de	Directors	
de	Catalunya	d’Ensenyament	Secunda·
ri	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00902/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Prats,	president	del	Consell	Superior	
d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00909/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sànchez,	director	de	la	Fundació	Jau·
me	Bofill,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00910/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Rañé,	president	del	Consell	de	
Treball,	Econòmic	i	Social	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00911/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Secretariat	d’Escola	Rural	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00906/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	d’Alfons	
Formariz,	expert	en	matèria	educativa,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00907/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Manel	del	Pozo,	expert	en	matèria	edu·
cativa,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’e	ducació
Tram. 352-00908/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Martínez,	expert	en	matèria	educativa,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00915/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Simon	i	Campà,	expert	en	matèria	edu·
cativa,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00916/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Marina	
Tomàs,	experta	en	matèria	educativa,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00917/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Terricabras,	expert	en	matèria	
educativa,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00912/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Torres,	expert	en	matèria	educati·
va,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00913/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Màrius	
Martínez,	expert	en	matèria	educativa,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00914/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Acció	per	a	la	Millora	de	l’En·
senyament	Secundari	amb	relació	al	
Pro	jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00921/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Agrupació	Escolar	Catala·
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00922/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00923/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Unió	General	de	Treba·
lladors	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00918/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	sindicat	USTEC·STEs,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00919/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Unió	Sindical	Obrera	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00920/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Catedràtics	
d’Ensenyaments	Secundaris	de	Catalu·
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00927/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Axia,	Associació	de	Directius	
de	l’Educació	Pública	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00928/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	de	Joves	Estu·
diants	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00929/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Dislèxia	i	Altres	Dificultats	Específiques	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00924/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	dels	Equips	d’Assesso·
rament	Psicopedagògic	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00925/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’Em·
preses	del	Lleure,	l’Educació	i	la	Cultura	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00926/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	de	Logopedes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00933/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	d’Educadores	i	
Educadors	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00934/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Col·legi	Oficial	de	Doctors	
i	Llicenciats	en	Filosofia	i	Lletres	i	en	
Ciències	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00935/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	d’Inspectors	
d’Ensenyament	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00930/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Associació	Professional	
de	Serveis	Educatius	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00931/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Cambra	de	Comerç	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00932/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Consell	Nacional	de	la	Jo·
ventut	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00939/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Educar	en	Família	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00940/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’ESADE	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00941/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Comissions	Obreres	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00936/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	Cristia·
na	d’Associacions	de	Pares	i	Mares	
d’Alumnes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00937/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Confederació	de	Centres	
Autònoms	d’Ensenyament	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00938/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Entitats	Pro	
Persones	amb	Discapacitat	Intel·lectual	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00945/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associacions	
de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	d’Ensenya·
ment	Secundari	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00946/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Escoles	Lliures	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00947/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Escoles	de	Música	d’Inicia·
tiva	Privada	Associades	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa·
ció
Tram. 352-00942/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As·
sociacions	de	Pares	d’Alumnes	d’Edu·
cació	Especial	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 352-00943/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Centres	d’Ensenyament	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00944/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenya·
ment	de	Comissions	Obreres	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00951/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenyament	
de	la	Unió	General	de	Treballadors	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00952/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacio·
nal	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00953/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00948/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Moviments	
de	Renovació	Pedagògica	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00949/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00950/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	Pere	Tarrés	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00957/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Auto·
nòmics	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00958/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00959/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	Catalana	de	
l’Esplai	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00954/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	Eduard	Soler	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00955/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Fundació	per	l’Ajuda	a	
Nens	i	Joves	amb	Altes	Capacitats	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00956/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	PIMEC	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00963/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Plataforma	Ciutadana	per	
una	Escola	Inclusiva	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00964/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	Secretariat	d’Escola	Rural	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00965/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	 la	Junta	Central	de	Di·
rectors	de	Catalunya	d’Ensenyament	
Primari	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00960/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Junta	Central	de	Direc·
tors	de	Catalunya	d’Ensenyament	Se·
cundari	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00961/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Òmnium	Cultural	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00962/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

106

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Xarxa	d’Educació	Lliure	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00969/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Arenas	i	Sampera,	expert	en	immersió	
lingüística,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00970/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Salva·
dor	Cardús	i	Ros,	professor	titular	de	
sociologia	de	la	Facultat	de	Ciències	
Polítiques	i	Sociologia	de	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00971/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Unió	General	de	Treba·
lladors	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00966/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Unió	Sindical	Obrera	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00967/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	del	sindicat	USTEC·STEs	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00968/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	d’Inger	
Enkvist,	professora	de	pedagogia	de	la	
Universitat	de	Lund,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00975/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
M.	Esquirol,	professor	de	la	Universitat	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00976/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Jo·
an	Estruch	Tobella,	expert	en	direcció	
escolar,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00977/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	d’Àngel	
Castiñeira	Fernández,	professor	titu·
lar	del	Departament	de	Ciències	Soci·
als	d’ESADE,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00972/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Ton	Duif,	
expert	en	finançament	educatiu,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00973/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Javier	
Elzo,	catedràtic	de	sociologia	de	la	Uni·
versitat	de	Deusto,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00974/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Martínez,	exdirector	de	l’Institut	de	Ci·
ències	de	l’Educació,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00981/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Màrius	
Martínez,	ponent	de	l’Avantprojecte	de	
llei	d’educació	en	el	Consell	Escolar	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00982/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Melgarejo	Draper,	director	del	Col·legi	
Pare	Claret,	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00983/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Fi·
bla,	en	representació	de	l’Associació	de	
Llars	d’Infants	de	Catalunya,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00978/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	d’Alfons	
Formariz,	expert	en	formació	d’adults,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00979/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Guitart,	exconseller	d’Ensenyament,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00980/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).
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Proposta	de	compareixença	d’Enric	Puig	
i	Jofra,	secretari	general	de	la	Fundació	
Escola	Cristiana	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00987/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Puigverd,	professor	i	analista,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00988/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Maria	
Antonia	Pujol	Maura,	professora	titular	
del	Departament	de	Didàctica	i	Orga·
nització	Educativa	de	la	Universitat	de	
Barcelona	i	experta	en	educació	infan·
til,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00989/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	José	
Menéndez	Cabrera,	director	del	Centre	
d’Estudis	Joan	XXIII,	de	l’Hospitalet	de	
Llobregat	(Barcelona),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00984/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Fran·
cesc	Pedró	i	García,	gerent	del	Centre	
per	a	la	Innovació	i	la	Recerca	Educativa	
de	l’Organització	per	a	la	Cooperació	i	el	
Desenvolupament	Econòmic,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00985/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Prats	Cuevas,	president	del	Consell	Su·
perior	d’Avaluació	del	Sistema	Educa·
tiu,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 352-00986/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Ferran	
Ruiz	Tarragó,	expert	en	tecnologies	de	
la	informació	i	la	comunicació,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00993/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sànchez	i	Picanyol,	director	de	la	Fun·
dació	Jaume	Bofill,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00994/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Sarramona	López,	catedràtic	emèrit	de	
Pedagogia	de	la	Universitat	Autònoma	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 352-00995/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
M.	Rañé	i	Blasco,	president	del	Consell	
de	Treball,	Econòmic	i	Social	de	Cata·
lunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00990/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Proposta	de	compareixença	de	Corne·
lius	Riordan,	professor	del	Providen·
ce	College	Boston	i	sociòleg	expert	en	
educació	diferenciada	per	sexes,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació

Tram. 352-00991/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Fran·
cesc	Riu	i	Rovira	de	Villar,	expert	en	le·
gislació	educativa,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00992/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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Proposta	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Ensenya·
ment	de	la	Unió	Sindical	Obrera	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-01002/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Roser	
Clavell,	secretària	general	del	Patro·
nat	Catalunya	Món,	davant	la	Comissió	
d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea	
perquè	exposi	el	balanç	de	la	seva	ges·
tió	al	capdavant	del	Patronat
Tram. 356-00377/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 13, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
461).

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc·
tor	general	de	Relacions	Internacionals	
davant	la	Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	
la	Unió	Europea	perquè	expliqui	la	po·
lítica	de	subvencions	a	les	comunitats	
catalanes	a	l’exterior
Tram. 356-00382/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 13, tinguda el dia 11.12.2008 
(DSPC-C 461).

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Silva,	expert	en	dret	educatiu,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 352-00996/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Rosa	
Maria	Tarradellas,	professora	de	la	Uni·
versitat	de	Girona	i	experta	en	educació	
infantil,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00997/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
459).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Terricabras	i	Nogueras,	professor	
i	filòsof,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 352-00998/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.10.

Compareixença	del	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
davant	la	Comissió	de	Matèries	Secre·
tes	o	Reservades	en	compliment	de	l’ar·
ticle	5.2	de	la	Llei	28/2001
Tram. 355-00101/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. de la Comissió 
de Matèries Secretes o Reservades, del 17.12.2008.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	d’Advocats	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne·
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre·
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie·
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca·
talunya
Tram. 353-00310/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	l’ONCE	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats	perquè	expliquin	les	
línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 356-00398/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
el	Pla	de	Salut	per	a	l’horitzó	del	2010
Tram. 355-00084/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió de Salut, del 11.12.2008 (DSPC-C 458).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Cultural	amb	el	conseller	de	
Cultura	i	Mitjans	de	Comunicació	sobre	
el	replantejament	del	Centre	d’Art	Santa	
Mònica	i	sobre	els	dos	darrers	anys	de	
polítiques	culturals	del	Departament
Tram. 355-00088/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió de Política Cultural, del 10.12.2008 (DSPC-C 
453).
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4.53.15.

Compareixença	de	Mercedes	Tormo	
Santoja,	registradora	de	la	propietat,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	dels	recur·
sos	contra	la	qualificació	negativa	dels	
títols	o	les	clàusules	concretes	en	matè·
ria	de	dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	
en	un	registre	de	la	propietat,	mercantil	
o	de	béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00314/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Compareixença	de	José	Alberto	Marín	
Sánchez,	notari	i	professor	de	dret	nota·
rial	de	la	Universitat	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00315/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Compareixença	de	Sebastià	Jornet	For·
ner,	secretari	de	l’Agrupació	d’Arqui·
tectes	Urbanistes	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	
ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 353-00348/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	d’Antoni	Cumella	Ga·
minde,	degà	del	Col·legi	de	Registradors	
de	la	Propietat,	Mercantils	i	de	Béns	Mo·
bles	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projec·
te	de	llei	dels	recursos	contra	la	qualifi·
cació	negativa	dels	títols	o	les	clàusules	
concretes	en	matèria	de	dret	català	que	
s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	la	
propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 353-00311/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Compareixença	de	Lluís	Jou	i	Miravent,	
notari,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne·
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre·
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie·
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca·
talunya
Tram. 353-00312/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Compareixença	de	Joan	Marsal	Guilla·
met,	professor	titular	de	dret	civil,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00313/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).
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Compareixença	d’una	representació	de	
la	Delegació	del	Col·legi	de	Geògrafs	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’avaluació	ambiental	dels	plans	i	pro·
grames
Tram. 353-00352/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	de	Raül	Valls,	repre·
sentant	del	Centre	per	a	la	Sostenibi·
litat	Territorial,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’avaluació	ambiental	dels	plans	
i	programes
Tram. 353-00353/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	de	Toni	Altaiò,	repre·
sentant	de	l’Associació	per	la	Defensa	i	
l’Estudi	de	la	Natura,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	dels	
plans	i	programes
Tram. 353-00354/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Societat	Catalana	d’Ordenació	del	
Territori	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’avaluació	ambiental	dels	plans	i	pro·
grames
Tram. 353-00349/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	d’Ambientòlegs	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’avalua·
ció	ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 353-00350/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	de	Biòlegs	de	Catalunya	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’avaluació	am·
biental	dels	plans	i	programes
Tram. 353-00351/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).
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Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Educadores	i	Educadors	So·
cials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00358/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	d’Inspectors	d’Ensenya·
ment	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00359/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Professionals	
dels	Centres	de	Recursos	Pedagògics,	
de	l’Associació	Catalana	de	Professio·
nals	dels	Equips	d’Assessorament	Psi·
copedagògic	i	del	Centre	de	Recursos	
Educatius	per	a	Deficients	Auditius	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00360/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co·
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’avaluació	ambiental	dels	plans	i	pro·
grames
Tram. 353-00355/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 25 del Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-
C 456).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’avalua·
ció	ambiental	dels	plans	i	programes
Tram. 353-00356/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 10.12.2008 (DSPC-C 
456).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	d’Enginyers	de	Camins,	Canals	
i	Ports	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	dels	
plans	i	programes
Tram. 353-00357/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 25 del Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 10.12.2008 (DSPC-
C 456).
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Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00364/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Confederació	Cristiana	d’Associacions	
de	Pares	i	Mares	d’Alumnes	de	Catalu·
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00365/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
la	Confederació	de	Centres	Autònoms	
d’Ensenyament	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00366/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	d’Associacions	de	
Pares	d’Alumnes	d’Educació	Especial	i	
de	la	Federació	Catalana	Pro	Persones	
amb	Discapacitat	Intel·lectual	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00361/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	de	Logopedes	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00362/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	Oficial	de	Doctors	i	Llicenciats	
en	Filosofia	i	Lletres	i	en	Ciències	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00363/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Associacions	de	Mares	i	
Pares	d’Alumnes	de	Catalunya	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00370/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Associacions	de	Mares	i	Pa·
res	d’Escoles	Lliures	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00371/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Ensenyament	de	la	Unió	
General	de	Treballadors	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00372/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	d’Edu·
car	en	Família	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 353-00367/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	de	Centres	d’Ense·
nyament	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00368/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
la	Federació	d’Associacions	de	Mares	
i	Pares	d’Alumnes	d’Ensenyament	Se·
cundari	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00369/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Dislèxia	i	Al·
tres	Dificultats	Específiques	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00377/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	del	
sindicat	USTEC·STEs	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00378/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Junta	Central	de	Directors	de	Catalu·
nya	d’Ensenyament	Primari	i	de	la	Jun·
ta	Central	de	Directors	de	Catalunya	
d’Ensenyament	Secundari	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00379/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	Fo·
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00373/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	PI·
MEC	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’e·
ducació
Tram. 353-00374/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Plataforma	Ciutadana	per	una	Escola	In·
clusiva	a	Catalunya	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00375/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	Sindical	Obrera	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00376/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	Màrius	Martínez,	po·
nent	de	l’Avantprojecte	de	llei	d’educa·
ció	en	el	Consell	Escolar	de	Catalunya	
i	expert	en	matèria	educativa,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00383/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Agrupació	Escolar	Catalana	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00384/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	d’Empreses	del	
Lleure,	l’Educació	i	la	Cultura	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00385/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	d’Alfons	Formariz,	ex·
pert	en	matèria	educativa	i	formació	
d’adults,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00380/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Miquel	Martínez,	
exdirector	de	l’Institut	de	Ciències	de	
l’Educació	i	expert	en	matèria	educati·
va,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00381/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Josep	Maria	Terrica·
bras	i	Nogueras,	professor	i	filòsof,	i	ex·
pert	en	matèria	educativa,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00382/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

120

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	del	
Consell	Nacional	de	la	Joventut	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00389/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Ensenyament	de	Comissi·
ons	Obreres	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00390/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Moviments	de	Renovació	
Pedagògica	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00391/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co·
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00386/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Joves	Estudiants	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00387/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Professional	de	Serveis	
Educatius	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00388/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	Joaquim	Prats	Cu·
evas,	president	del	Consell	Superior	
d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00395/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Jordi	Sànchez	i	Pi·
canyol,	director	de	la	Fundació	Jaume	
Bofill,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00396/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Josep	Maria	Rañé	i	
Blasco,	president	del	Consell	de	Treball,	
Econòmic	i	Social	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00397/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00392/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Institut	d’Estudis	Catalans	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00393/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	del	
Secretariat	d’Escola	Rural	de	Catalu·
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00394/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).



22 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 378

122

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	d’Axia,	
Associació	de	Directius	de	l’Educació	
Pública	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00401/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	d’Estudiants	Progressis·
tes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00402/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	d’Universitats	Pú·
bliques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00403/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	de	Ca·
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00398/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	d’Ac·
ció	per	a	la	Millora	de	l’Ensenyament	Se·
cundari	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00399/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Catedràtics	d’Ensenya·
ments	Secundaris	de	Catalunya	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00400/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	del	
Grup	de	Recerca	en	Educació	i	Treball,	
de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelo·
na,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00408/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Lliga	per	la	Laïcitat	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00409/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Joan	Manel	del	Po·
zo,	expert	en	matèria	educativa,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00410/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Mestres	Rosa	Sensat	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00404/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	d’Es·
tudiants	en	Acció	amb	relació	al	Projec·
te	de	llei	d’educació
Tram. 353-00405/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	de	l’Esplai	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00406/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Inform	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 353-00407/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Eduard	Soler	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00415/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	de	
la	Fundació	Pere	Tarrés	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00416/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	d’Òm·
nium	Cultural	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 353-00417/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Joaquim	Arenas	i	
Sampera,	expert	en	immersió	lingüísti·
ca,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’edu·
cació
Tram. 353-00418/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Josep	Maria	Torres,	
expert	en	matèria	educativa,	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00411/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Ramon	Simon	i	Cam·
pà,	expert	en	matèria	educativa,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00412/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Marina	Tomàs,	ex·
perta	en	matèria	educativa,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00413/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	representants	d’Es·
coles	de	Música	d’Iniciativa	Privada	As·
sociades	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00414/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Ensenyament	de	la	Unió	
Sindical	Obrera	de	Catalunya	amb	rela·
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00422/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	d’Enoch	Albertí,	cate·
dràtic	de	dret	constitucional	de	la	Uni·
versitat	de	Barcelona,	davant	la	Comis·
sió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea	
perquè	informi	sobre	la	funció	del	Parla·
ment	de	Catalunya	en	el	seguiment	dels	
processos	legislatius	i	de	control	de	les	
institucions	europees	i	sobre	l’aplicació	
del	principi	de	subsidiarietat
Tram. 357-00208/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 11.12.2008 
(DSPC-C 461).

Compareixença	del	director	de	l’Institut	
Ramon	Llull	davant	la	Comissió	de	Po·
lítica	Cultural	perquè	expliqui	les	políti·
ques	de	l’Institut	per	a	la	projecció	ex·
terior	de	la	llengua	catalana
Tram. 357-00218/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
de Política Cultural, del 10.12.2008 (DSPC-C 453).

Compareixença	d’Inger	Enkvist,	pro·
fessora	de	pedagogia	de	la	Universitat	
de	Lund,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00419/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Francesc	Riu	i	Ro·
vira	de	Villar,	expert	en	legislació	edu·
cativa,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00420/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).

Compareixença	de	Ferran	Ruiz	Tarragó,	
expert	en	tecnologies	de	la	informació	i	
la	comunicació,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 353-00421/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
25, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 459).
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4.53.15.

Compareixença	de	la	presidenta	del	Tri·
bunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	
davant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	
Seguretat	Ciutadana	perquè	presenti	la	
memòria	d’aquest	tribunal	corresponent	
al	2007
Tram. 357-00237/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 11.12.2008 
(DSPC-C 457).

Compareixença	de	Roser	Clavell,	se·
cretària	general	del	Patronat	Catalunya	
Món,	davant	la	Comissió	d’Acció	Exte·
rior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	exposi	
el	balanç	de	la	seva	gestió	al	capdavant	
del	Patronat
Tram. 357-00247/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 13, tinguda el dia 11.12.2008 (DSPC-C 
461).

Compareixença	de	representants	de	
l’ONCE	davant	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca·
pacitats	perquè	expliquin	les	línies	d’ac·
tuació	de	l’entitat
Tram. 357-00248/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Jesús	Sanz	Moral,	
sociòleg,	davant	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut	perquè	informi	
sobre	el	seu	punt	de	vista	i	la	seva	ex·
periència	en	matèria	de	participació	ju·
venil
Tram. 357-00228/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 11.12.2008 (DSPC-
C 462).

Compareixença	de	Mariona	Ferrer,	pro·
fessora	lectora	del	Departament	de	Ci·
ències	Polítiques	i	Socials	de	la	Univer·
sitat	Pompeu	Fabra,	davant	la	Comissió	
sobre	les	Polítiques	de	Joventut	perquè	
informi	sobre	el	seu	punt	de	vista	i	la	
seva	experiència	en	matèria	de	partici·
pació	juvenil
Tram. 357-00229/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 11.12.2008 (DSPC-
C 462).

Compareixença	d’Eva	Anduiza,	profes·
sora	titular	de	ciència	política	i	dret	pú·
blic	a	la	Universitat	Autònoma	de	Bar·
celona,	davant	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut	perquè	informi	
sobre	el	seu	punt	de	vista	i	la	seva	ex·
periència	en	matèria	de	participació	ju·
venil
Tram. 357-00230/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 11.12.2008 (DSPC-
C 462).
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4.70.05.

Memòria	de	la	Fiscalia	Provincial	de	
Lleida	corresponent	al	2007
Tram. 334-00083/08

Presentació
Fiscalia Provincial de Lleida
Reg. 36650 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana: Mesa del Parlament, 16.12.2008

Al Molt HonorAble senyor President del PArlAMent 
de cAtAlunyA

Molt Honorable Senyor,

Adjunt, us trameto un exemplar de la memòria d’aquesta 
Fiscalia Provincial referida al passat any 2007, de con-
formitat amb allò que disposa l’article 96, 3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Atentament,

Lleida, 3 de desembre de 2008

Juan Fco. Boné Pina
Fiscal en Cap

N. de la R.: La documentació tramesa pel fiscal en cap 
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Control	de	l’Actuació	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	amb	
el	president	del	Consell	de	l’Audiovisual	
de	Catalunya	perquè	informi	sobre	les	
mesures	adoptades	pel	Consell	per	a	
garantir	la	pluralitat	i	l’objectivitat	en	el	
tractament	de	l’activitat	política	en	els	
mitjans	de	comunicació
Tram. 359-00009/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 18, del 
12.12.2008 (DSPC-C 463).

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

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats	de	desenvolupament	i	d’execució	
del	Pressupost	de	la	Generalitat	en	data	
del	30	de	setembre	de	2008
Tram. 334-00082/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 36649 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

Al Molt HonorAble senyor President del PArlAMent 
de cAtAlunyA 

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2008, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa 
llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.05.

Informe	sobre	l’evolució	dels	resultats	
no	financers	i	de	l’endeutament	de	la	
Generalitat	en	data	del	30	de	setembre	
de	2008
Tram. 334-00084/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 36649 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 16.12.2008

Al Molt HonorAble senyor President del PArlAMent 
de cAtAlunyA 

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2008, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa 
llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre el tancament de l’establiment Boulanger, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01426/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la declaració de la sardana com a dansa nacional de Catalunya
	Tram. 250-01427/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de les discapacitats d’origen orgànic en el barem de discapacitats amb el mateix nivell que les discapacitats físiques, psíquiques i sensorials
	Tram. 250-01428/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la gestió de les subvencions per a les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 250-01429/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una tercera via a la línia 4 de rodalia entre Martorell i Barcelona
	Tram. 250-01430/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual a la Cerdanya
	Tram. 250-01431/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la proposta del Servei Català de Trànsit d’instal·lar un radar al tram d’entrada a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) de la carretera C-244 i sobre l’eliminació dels revolts al tram de la Passada
	Tram. 250-01432/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació dels agents de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra amb armilles antibales i guants antitall
	Tram. 250-01433/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adaptació del lloc de treball de les agents embarassades del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01434/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’edifici de l’antic convent del Carme, a Valls (Alt Camp), per al CEIP Enxaneta
	Tram. 250-01435/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de l’estat de conservació de l’edifici de l’antic IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 250-01436/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres d’adequació de l’edifici de l’antic IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp), necessàries per a garantir la continuïtat de l’activitat escolar del CEIP Enxaneta
	Tram. 250-01437/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable a Portbou (Alt Empordà)
	Tram. 250-01438/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el tram de la C-26 entre el Solsonès i el Berguedà
	Tram. 250-01439/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una conducció d’aigua de la depuradora de Verdú (Urgell) al riu Cercavins
	Tram. 250-01440/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora de Benifallet (Baix Ebre)
	Tram. 250-01441/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora dels Valentins, a Ulldecona (Montsià)
	Tram. 250-01442/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora de Miravet (Ribera d’Ebre)
	Tram. 250-01443/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora de Prat de Comte (Terra Alta)
	Tram. 250-01444/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora dels barris d’Eucaliptus i Poble Nou, a Amposta (Montsià)
	Tram. 250-01445/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la depuradora d’Aldover (Baix Ebre)
	Tram. 250-01446/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres al tram de carretera entre Burg i Farrera per a la prevenció d’esllavissades
	Tram. 250-01447/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció del turisme de l’or al Pirineu
	Tram. 250-01448/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’encàrrec del guió i el finançament d’una pel·lícula sobre el general Moragues
	Tram. 250-01449/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mercantil en cadascun dels partits judicials del Maresme
	Tram. 250-01450/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat) per a la creació de l’àrea bàsica de salut Viladecans 4 i per a la construcció d’un equipament sanitari al sector de Ponent
	Tram. 250-01451/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un registre d’associacions professionals de treballadors autònoms
	Tram. 250-01452/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació del Col·legi d’Enòlegs de Catalunya
	Tram. 250-01453/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’un centre d’atenció primària i un centre de salut mental a les antigues casernes de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 250-01454/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació del nom de l’estació de la línia 9 del metro al barri de la Salut, de Barcelona
	Tram. 250-01455/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una targeta gratuïta de transport metropolità per als menors de dotze anys
	Tram. 250-01456/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment de convenis amb els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran que no tenen policia municipal perquè els Mossos d’Esquadra garanteixin el compliment de la Llei 22/2003, de protecció dels animals
	Tram. 250-01457/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el descobriment científic de la savina turífera al Pallars Sobirà
	Tram. 250-01458/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera N-260
	Tram. 250-01459/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures contra incendis a les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Tremp (Pallars Jussà), Sort (Pallars Sobirà) i Puigcerdà (Cerdanya)
	Tram. 250-01460/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’augment de la freqüència de vols de la línia aèria entre Girona i Madrid
	Tram. 250-01461/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una planificació coordinada entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona per a fer controls d’alcoholèmia i tests de drogues
	Tram. 250-01462/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe sobre la infància
	Tram. 250-01463/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una recta coberta d’atletisme a Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01464/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el transport públic en diverses poblacions de l’Urgell
	Tram. 250-01465/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació dels horaris del metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01466/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la conversió en autovia del tram de la carretera N-420 entre el final de la variant sud de Reus i la cruïlla de la carretera N-232
	Tram. 250-01467/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’estudi d’un projecte de creació d’un carril bici al tram de costa entre Miami Platja i Cambrils
	Tram. 250-01468/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres de condicionament d’un l’heliport per a l’helicòpter medicalitzat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
	Tram. 250-01469/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la recuperació de l’espai que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil de Reus (Baix Camp) per a usos i serveis ciutadans
	Tram. 250-01470/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la implantació d’estudis superiors de disseny d’art a Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-01471/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el redimensionament de les plantilles de personal de les oficines judicials, les fiscalies i els jutjats de pau
	Tram. 250-01472/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la jurisdicció social a Barcelona
	Tram. 250-01473/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de recursos per a l’aplicació de les mesures penals alternatives
	Tram. 250-01474/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de dos jutjats d’instrucció a Barcelona i la creació de jutjats permanents a partir dels jutges i secretaris de reforç dels jutjats d’executòries penals
	Tram. 250-01475/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reprovació i el cessament del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
	Tram. 250-01476/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a les víctimes de l’explosió de gas del barri de Gavà (Baix Llobregat) i a llurs familiars i sobre el compliment del Reial decret 919/2006 pel que fa a les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització
	Tram. 250-01492/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la campanya «Plantem pel planeta» del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
	Tram. 250-01493/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació de l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat de Banyoles (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-01494/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a la indústria agroalimentària
	Tram. 250-01495/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regularització dels llocs de treball del personal no judicial que depèn del Ministeri de Justícia
	Tram. 250-01496/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gestió dels comptes de dipòsits i consignacions judicials
	Tram. 250-01497/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la variació dels preus reflectits en els catàlegs de viatges
	Tram. 250-01498/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir la seguretat dels viatgers dels trens de rodalia
	Tram. 250-01499/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ús del català en la compra de bitllets de tren per Internet
	Tram. 250-01500/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la declaració d’espècie cinegètica del corb marí i sobre l’estudi de la seva alimentació
	Tram. 250-01501/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de devolució ràpida de l’import del bitllet de transport públic en els casos de retard o interrupció del servei
	Tram. 250-01502/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de personal de manteniment i atenció al públic de Renfe
	Tram. 250-01503/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de cobriment de la carretera B-20 a Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-01504/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de la compensació del cèntim sanitari sobre els hidrocarburs
	Tram. 250-01505/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització i la publicació del camí de Sant Jaume
	Tram. 250-01506/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regularització de vies d’accés per a vehicles motoritzats en zones rurals
	Tram. 250-01507/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos del programa «Noces d’or»
	Tram. 250-01508/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de Mataró (Maresme)
	Tram. 250-01509/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la coordinació entre administracions en l’emissió de campanyes de publicitat institucional
	Tram. 250-01510/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la versió en llengua castellana del web de la Generalitat
	Tram. 250-01511/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reforç dels estudis científics i tècnics en l’ensenyament obligatori
	Tram. 250-01512/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió de l’autopista AP-7 amb la carretera C-15 a la sortida 29
	Tram. 250-01513/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, corresponent al 2006; procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2008, referent al Servei Català de Trànsit, corresponent al 2006; procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge, corresponent al 2005; procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2008, referent al finançament del sistema sanitari, fons específics i altres recursos, corresponent als exercicis 2002-2006; procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2008, referent a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2006
	Tram. 256-00031/08, 256-00034/08, 256-00036/08, 256-00037/08 i 256-00038/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica en els sectors agrícola i ramader
	Tram. 302-00135/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’Estatut
	Tram. 302-00137/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions relatives als acomiadaments col·lectius i a les polítiques actives d’ocupació
	Tram. 302-00138/08
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
	Tram. 401-00028/08
	Lectura en el Ple
	Declaració del Parlament de Catalunya de suport a l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau de promoure l’abolició de les armes nuclears
	Tram. 401-00029/08
	Lectura en el Ple





	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 176/VIII, sobre el consens amb el sector forestal per a elaborar el Pla general de política forestal per al període 2007-2017
	Tram. 290-00141/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 219/VIII, sobre el reglament de desplegament de la Llei 22/2003, de protecció dels animals
	Tram. 290-00180/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 242/VIII, sobre les obres del rec i de la nova central hidroelèctrica del Pont de Bar (Alt Urgell)
	Tram. 290-00202/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 244/VIII, sobre la dotació dels llocs que figuren en la relació de llocs de treball del Parc Natural de l’Alt Pirineu
	Tram. 290-00204/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 247/VIII, sobre l’arranjament del torrent de la Pastera, a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 290-00207/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 248/VIII, sobre l’estudi i la implantació de mesures per a recollir, aprofitar i reutilitzar les aigües pluvials i grises
	Tram. 290-00208/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 249/VIII, sobre les gestions per a preservar la raça bovina pallaresa
	Tram. 290-00209/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 269/VIII, sobre el reconeixement i el pagament dels imports de triennis a tots els funcionaris de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 290-00230/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 272/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el control de la població d’estornells a la província de Girona
	Tram. 290-00233/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les informacions relatives a la detenció dels membres d’una cèl·lula islamista el 16 d’octubre del 2008
	Tram. 354-00207/08
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el conseller de la Vicepresidència sobre la política de subvencions a les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 354-00210/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre el control del compliment de la legislació sobre instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització
	Tram. 354-00214/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat amb relació als resultats de la seva visita oficial al Japó
	Tram. 354-00215/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè informi sobre les mesures adoptades pel Consell per a garantir la pluralitat i l’objectivitat en el tractament de l’activitat política en els mitjans de comunicació
	Tram. 358-00003/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre els criteris per a l’adjudicació d’emissores de ràdio de freqüència modulada
	Tram. 358-00004/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la tramitació i l’adjudicació de l’explotació comercial d’emissores de ràdio de freqüència modulada
	Tram. 358-00005/08
	Retirada de la sol·licitud



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Jordi Cañameras Gaya, representant de la Coordinadora d’Instituts d’Educació Secundària amb Batxillerat Nocturn de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00767/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Ciudad Palanques, representant d’ANPE - Sindicat Independent, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00768/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Jimeno Fernández i Luis Ugedo Ucar, representants d’Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00769/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Cañadell, representant del sindicat USTEC-STEs, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00770/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Massó Aguadé, representant de l’Associació Sindical de Professors d’Ensenyament Públic de Catalunya - Sindicat de Professors de Secundària, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00771/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Contavitarte Carral, representant de la Confederació General del Treball, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00772/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Isidro Cabello Hernandorena, professor, investigador i representant del Consell Escolar de l’IES Blanxart, de Terrassa (Vallès Occidental), i responsable de legislació de la revista Magisterio, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00773/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Antonio Marina, catedràtic de filosofia i escriptor, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00774/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Javier Urra, president de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00775/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Neus Buisán Cabot, presidenta de l’Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Específiques, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00776/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maite Mauricio Jareño, presidenta de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00777/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la plataforma Dret a Escollir amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00818/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Professionals per l’Ètica amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00819/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Educar en Família amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00820/08
	Acord sobre la sol·licitud
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	Tram. 352-00938/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00939/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Educar en Família amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00940/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’ESADE amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00941/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00942/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Especial amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00943/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00944/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00945/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00946/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00947/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00948/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00949/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00950/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00951/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Ensenyament de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00952/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00953/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00954/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Fundació Eduard Soler amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00955/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Fundació per l’Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00956/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00957/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut d’Estudis Autonòmics amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00958/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00959/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Junta Central de Directors de Catalunya d’Ensenyament Primari amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00960/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Junta Central de Directors de Catalunya d’Ensenyament Secundari amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00961/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00962/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de PIMEC amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00963/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00964/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00965/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00966/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00967/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del sindicat USTEC-STEs amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00968/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Xarxa d’Educació Lliure amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00969/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Arenas i Sampera, expert en immersió lingüística, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00970/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Cardús i Ros, professor titular de sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00971/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Castiñeira Fernández, professor titular del Departament de Ciències Socials d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00972/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ton Duif, expert en finançament educatiu, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00973/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Javier Elzo, catedràtic de sociologia de la Universitat de Deusto, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00974/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Inger Enkvist, professora de pedagogia de la Universitat de Lund, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00975/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Esquirol, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00976/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Estruch Tobella, expert en direcció escolar, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00977/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Fibla, en representació de l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00978/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alfons Formariz, expert en formació d’adults, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00979/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Guitart, exconseller d’Ensenyament, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00980/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Martínez, exdirector de l’Institut de Ciències de l’Educació, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00981/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Màrius Martínez, ponent de l’Avantprojecte de llei d’educació en el Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00982/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Melgarejo Draper, director del Col·legi Pare Claret, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00983/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Menéndez Cabrera, director del Centre d’Estudis Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00984/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Pedró i García, gerent del Centre per a la Innovació i la Recerca Educativa de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00985/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Prats Cuevas, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00986/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Puig i Jofra, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00987/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Puigverd, professor i analista, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00988/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Antonia Pujol Maura, professora titular del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona i experta en educació infantil, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00989/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00990/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cornelius Riordan, professor del Providence College Boston i sociòleg expert en educació diferenciada per sexes, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00991/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Riu i Rovira de Villar, expert en legislació educativa, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00992/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Ruiz Tarragó, expert en tecnologies de la informació i la comunicació, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00993/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sànchez i Picanyol, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00994/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Sarramona López, catedràtic emèrit de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00995/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Silva, expert en dret educatiu, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00996/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Maria Tarradellas, professora de la Universitat de Girona i experta en educació infantil, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00997/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Terricabras i Nogueras, professor i filòsof, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-00998/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 352-01002/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Roser Clavell, secretària general del Patronat Catalunya Món, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè exposi el balanç de la seva gestió al capdavant del Patronat
	Tram. 356-00377/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Internacionals davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la política de subvencions a les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 356-00382/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’ONCE davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats perquè expliquin les línies d’actuació de l’entitat
	Tram. 356-00398/08
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el Pla de Salut per a l’horitzó del 2010
	Tram. 355-00084/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre el replantejament del Centre d’Art Santa Mònica i sobre els dos darrers anys de polítiques culturals del Departament
	Tram. 355-00088/08
	Substanciació


	Compareixença del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00101/08
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00310/08
	Substanciació


	Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00311/08
	Substanciació


	Compareixença de Lluís Jou i Miravent, notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00312/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Marsal Guillamet, professor titular de dret civil, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00313/08
	Substanciació


	Compareixença de Mercedes Tormo Santoja, registradora de la propietat, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00314/08
	Substanciació


	Compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari i professor de dret notarial de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00315/08
	Substanciació


	Compareixença de Sebastià Jornet Forner, secretari de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00348/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00349/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00350/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00351/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00352/08
	Substanciació


	Compareixença de Raül Valls, representant del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00353/08
	Substanciació


	Compareixença de Toni Altaiò, representant de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00354/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00355/08
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00356/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’avaluació ambiental dels plans i programes
	Tram. 353-00357/08
	Decaïment


	Compareixença de representants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00358/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de l’Associació d’Inspectors d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00359/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana de Professionals dels Centres de Recursos Pedagògics, de l’Associació Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic i del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00360/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Especial i de la Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00361/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Col·legi de Logopedes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00362/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00363/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00364/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00365/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00366/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants d’Educar en Família amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00367/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00368/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00369/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00370/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00371/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació d’Ensenyament de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00372/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00373/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de PIMEC amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00374/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00375/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00376/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Específiques amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00377/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del sindicat USTEC-STEs amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00378/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Junta Central de Directors de Catalunya d’Ensenyament Primari i de la Junta Central de Directors de Catalunya d’Ensenyament Secundari amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00379/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Alfons Formariz, expert en matèria educativa i formació d’adults, amb relació al Projecte de llei d’educació
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