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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 pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009
Tram. 200-00049/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 380) p. 19

1.10.	 Resolucions

Resolució 362/VIII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’acorda de presentar davant la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, per 
a reduir els tipus impositius aplicats a determinats 
béns i serveis
Tram. 270-00005/08
Adopció p. 19

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 creació d’un 
senyal de circulació que avisi dels punts negres de 
la xarxa de carreteres i autopistes
Tram. 250-00973/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’ajuts per als pagesos de la Ribera d’Ebre i el Baix 
Ebre afectats pel desbordament de l’Ebre
Tram. 250-01050/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el pressupost 
del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix 
Ebre i el Montsià per a lluitar contra el mosquit i la 
mosca negra
Tram. 250-01121/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la presència 
de patrulles dels Mossos d’Esquadra als nuclis de 
població dispersa del Maresme
Tram. 250-01127/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat en les explotacions agrícoles del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01159/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat en el medi rural de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-01167/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la reparació 
urgent dels camins de Batea (Terra Alta)
Tram. 250-01168/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat en el medi rural del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-01170/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’Almacelles (Segrià) amb un parc de bombers pro-
fessional
Tram. 250-01178/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la reparació 
del camí de Vallivés, a la Pobla de Massaluca (Terra 
Alta)
Tram. 250-01180/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la reparació 
dels camins municipals de la Pobla de Massaluca 
(Terra Alta)
Tram. 250-01181/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la redacció 
en català i castellà de les indicacions escrites dels 
plafons de senyalització de les vies públiques
Tram. 250-01183/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’adaptació de 
l’estació de Sagrada Família de la línia 5 del metro 
per a persones amb discapacitat física
Tram. 250-01188/08
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre l’oficina dels 
Mossos d’Esquadra a l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-01189/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el reforç de la 
seguretat ciutadana als espais i recorreguts turístics 
de gran afluència de Barcelona
Tram. 250-01191/08
Rebuig p. 23
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Proposta de resolució sobre el reforç de la 
seguretat ciutadana durant l’estiu a Barcelona
Tram. 250-01192/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre les mesures 
de suport al sector pesquer
Tram. 250-01196/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la dotació de 
telefonia i banda ampla al Solsonès
Tram. 250-01199/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la millora de 
les connexions per carretera amb el centre i el nord 
de la península ibèrica
Tram. 250-01204/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució per la qual s’insta el 
Govern a reclamar al Ministeri de Foment l’inici de 
les obres de condicionament del túnel de Vielha per 
al pas de camions amb mercaderies perilloses
Tram. 250-01205/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre dues manifes-
tacions celebrades el 16 i el 17 d’agost de 2008 en 
el marc de la Festa Major de Gràcia
Tram. 250-01206/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’ús oficial de 
banderes estelades als ajuntaments
Tram. 250-01207/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la plantilla de 
personal dels jutjats del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-01210/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de Renfe al barri del Poble Nou, de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-01216/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la unificació de 
criteris en la senyalització de carreteres
Tram. 250-01218/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-37 entre Alcover i Valls
Tram. 250-01219/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat 
a la carretera T-310 entre Reus i Riudoms
Tram. 250-01221/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació, condicionament i millora de la carretera T-713 
de la Bisbal de Falset a Margalef
Tram. 250-01226/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les tanques de seguretat de la 
carretera T-710 entre Falset i la Vilella Baixa
Tram. 250-01227/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació, condicionament i millora de la carre-
tera T-702 entre la Vilella Baixa i la cruïlla amb la 
carretera T-714
Tram. 250-01228/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de les carreteres d’accés a les zones on es cria 
la vaca bruna
Tram. 250-01232/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’enderrocament del viaducte de Caldes d’Estrac en 
el projecte de construcció de la variant de la carre-
tera N-II al pas pel Maresme
Tram. 250-01233/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre les places va-
cants de jutges i secretaris judicials dels jutjats del 
Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-01253/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi genètic de les varietats de raïm rústic 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-01265/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un parc de bombers voluntaris a Almacelles 
(Segrià)
Tram. 250-01280/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers voluntaris a Deltebre (Baix 
Ebre)
Tram. 250-01289/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels 
recursos humans del Registre Civil de Tarragona
Tram. 250-01334/08
Retirada p. 26

Proposta de resolució sobre l’organització 
d’una jornada de portes obertes a la nova seu judicial 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 250-01340/08
Retirada p. 26

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa relativa a la seguretat viària als po-
lígons industrials
Tram. 250-01357/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció dels punts negres i els trams de concentració 
d’accidents de la xarxa viària i sobre el millorament 
de les condicions de seguretat
Tram. 250-01359/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels controls de consum de drogues als conduc-
tors
Tram. 250-01406/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la reprovació 
i el cessament del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació
Tram. 250-01476/08
Rebuig p. 26

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 
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en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 27

Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat 
Catalana de la Competència
Tram. 200-00038/08
Tramitació de les esmenes subsegüents al Dictamen 
del Consell Consultiu p. 27
Ordenació de les esmenes subsegüents al Dictamen 
del Consell Consultiu p. 27

Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 200-00051/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 200-00052/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 30

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
Tram. 202-00051/08
Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell Con-
sultiu p. 31
Tramitació de les esmenes subsegüents al Dictamen 
del Consell Consultiu p. 35

Proposició de llei d’avaluació de les càr-
regues administratives per a l’activitat productiva, 
especialment les petites i mitjanes empreses, de la 
nova regulació del Govern de Catalunya
Tram. 202-00052/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 35

Proposició de llei del règim d’organització i 
funcionament de les agències catalanes
Tram. 202-00053/08
Presentació p. 36

Proposició de llei de mesures urgents en 
matèria fiscal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el 
finançament de l’habitatge habitual
Tram. 202-00054/08
Presentació p. 39

Proposició de llei de modificació de la Llei 
7/1993, de carreteres
Tram. 202-00055/08
Presentació p. 40

Proposició de llei per a l’establiment de de-
duccions fiscals per als ajuts vinculats al contracte 
global d’explotació i la Xarxa Natura 2000
Tram. 202-00056/08
Presentació p. 41

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

3.10.20.	 Altres	eleccions	i	propostes	de	nomena-
ment	o	de	conformitat

Procediment per a elegir un membre de 
la Comissió Executiva de la Junta de Museus de 
Catalunya
Tram. 284-00025/08
Propostes de candidats p. 42

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un itinerari històric i l’edició d’un recull de poesies 
en homenatge al general Moragues
Tram. 250-01382/08
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla director de salut mental i addiccions i la imple-
mentació del Pla integral de salut mental
Tram. 250-01386/08
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la reincorpora-
ció dels trens semidirectes a la línia Llobregat - Anoia 
de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-01415/08
Esmenes presentades p. 43

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
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el dret humà 
a la pau
Tram. 250-01421/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una tercera via a la línia 4 de rodalia entre Martorell 
i Barcelona
Tram. 250-01430/08
Esmenes presentades 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
Esmenes presentades p. 45

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
Esmenes presentades 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
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’abastament 
d’aigua potable a Portbou (Alt Empordà)
Tram. 250-01438/08
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el descobri-
ment científic de la savina turífera al Pallars Sobirà
Tram. 250-01458/08
Esmenes presentades p. 46

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
Esmenes presentades p. 47

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
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre un calendari 
únic de vacunacions per a les comunitats autònomes 
d’Espanya i per a la Unió Europea
Tram. 250-01489/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre la configuració 
d’enllaços ferroviaris d’alta velocitat amb estació al 
centre de Tarragona
Tram. 250-01490/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el disseny del 
traçat de la variant sud de Lleida d’acord amb la 
moció que l’Ajuntament de Lleida va aprovar el 27 
de juliol de 2006
Tram. 250-01516/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la Convenció 
de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de 
la diversitat de les expressions culturals
Tram. 250-01517/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
construcció d’un edifici residencial i social per a 
persones sordcegues i afectades per la síndrome 
de Rett
Tram. 250-01518/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la taxa per activitats de control i inspecció sanitària 
en escorxadors, sales d’especejament i de trans-
formació de la caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control oficial
Tram. 250-01519/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
documentació relativa al concurs per a l’adjudicació 
d’emissores de ràdio de freqüència modulada
Tram. 250-01520/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un calendari de pagament de subvencions als sec-
tors agrícola i ramader
Tram. 250-01521/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Alma-
celles (Segrià)
Tram. 250-01522/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la participació 
de la Generalitat en la construcció de l’Hotel Casa-
teva, a Barcelona, per a familiars d’infants ingressats 
amb tractaments mèdics llargs
Tram. 250-01523/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de 
reforma i ampliació del CEIP El Cim, a Teià (Ma-
resme)
Tram. 250-01524/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua de boca a l’àmbit del Consorci d’Aigües 

de Tarragona i a diversos municipis de l’Ebre i sobre 
la qualitat de l’aigua i la protecció del riu
Tram. 250-01525/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla urgent per a resoldre la sequera de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-01526/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de sensibilització i prevenció de malalties 
d’origen tropical
Tram. 250-01527/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’un passeig de ronda a la Costa Brava
Tram. 250-01528/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de pas de la línia d’autobusos entre 
Maçanet de la Selva i l’estació de tren de Maçanet-
Massanes
Tram. 250-01529/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona amb la 
totalitat dels municipis de la Selva
Tram. 250-01530/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la gratuïtat del transport públic escolar a tota la co-
marca de la Selva
Tram. 250-01531/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de sistemes d’informació i de comunicació al túnel 
de Parpers i a l’autopista C-60
Tram. 250-01532/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità per als me-
nors de trenta anys
Tram. 250-01533/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat del traspàs dels recur-
sos econòmics per a l’establiment d’un règim propi 
d’ajuts per a l’accés a l’habitatge
Tram. 250-01534/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat d’un millor tracte fiscal per 
als contractes de lloguer amb opció a compra
Tram. 250-01535/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
línia d’ajuts per a famílies, unitats convivencials i per-
sones amb especials dificultats en el pagament del 
lloguer o la hipoteca
Tram. 250-01536/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
observatori de seguiment dels terminis de pagament 
i de la morositat
Tram. 250-01537/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució el requeriment al Go-
vern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01538/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 
de desembre
Tram. 250-01539/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts i l’establiment d’una línia de crèdits tous per 
a l’empresariat afectat pel temporal del 26 de de-
sembre
Tram. 250-01540/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis 
de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de 
desembre
Tram. 250-01541/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el requeriment 
al Govern de l’Estat perquè executi el pla d’obres de 
millorament i arranjament de la platja de s’Albanell i 
del port de Blanes (Selva)
Tram. 250-01542/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
places de batxillerat a l’institut d’educació secundària 
del barri de Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-01543/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les tarifes del transport públic de l’àrea metropolitana 
de Barcelona per al 2009
Tram. 250-01544/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària de la terminal sud de l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 250-01545/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la parada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01546/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construc-
ció i la posada en funcionament d’una residència 
per a malalts d’Alzheimer al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01547/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la dotació amb 
els recursos econòmics necessaris de les partides 
pressupostàries del Departament d’Agricultura, Ali-

mentació i Acció Rural corresponents al contracte 
global d’explotació i al relleu generacional al camp
Tram. 250-01548/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el finançament 
pel Govern de l’Estat de la construcció de l’estació 
del tren d’alta velocitat de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-01549/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la integració en 
la Comissió Catalunya 2014 de representants dels 
municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir 
protagonisme en la Guerra de Successió
Tram. 250-01550/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la reedició del 
fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments de-
dicats a la memòria del general Moragues
Tram. 250-01551/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP La Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01552/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01553/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant 
Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01554/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de 
Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01555/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01556/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Esteve de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01557/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Sant Feliu de Codi-
nes (Vallès Oriental)
Tram. 250-01558/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01559/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01560/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació i millorament del CEIP Damià Mateu, a 
Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01561/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el CAP Bon 
Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01562/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el Pla integral 
d’urgències mèdiques
Tram. 250-01563/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
del sistema de pantalles de vidre als accessos i les 
sortides de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat 
i sobre l’increment del control per a evitar l’accés 
sense títol de transport vàlid
Tram. 250-01564/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció econòmica per als propietaris dels habitatges i 
els edificis annexos i els solars no construïts situats 
al barri de l’Estació, a Sallent (Bages)
Tram. 250-01565/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem que confirma 
l’obligació de demanar la llengua habitual de l’infant 
en el procés de preinscripció d’educació infantil i 
primària
Tram. 250-01566/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la segregació 
d’una part del terme municipal de Tarragona per a 
constituir el municipi de la Canonja
Tram. 250-01567/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’una línia de batxillerat al nou institut d’educació se-
cundària del barri de Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-01568/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
preus del transport públic del sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de 
Lleida
Tram. 250-01569/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a reindustrialitzar la Segarra
Tram. 250-01570/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la introducció 
en les bases del projecte Ecojoguina del requeriment 

de l’opció idiomàtica del català en els menús i les 
aplicacions de les joguines
Tram. 250-01571/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la iniciativa 
de reinserció laboral dels interns en les cuines dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-01572/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’oficina judi-
cial
Tram. 250-01573/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències pendents en matèria de justícia 
de pau
Tram. 250-01574/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat del contingut estatutari 
relatiu a la planta i la demarcació judicial
Tram. 250-01575/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la regulació 
de la segona activitat del personal d’infermeria del 
sector públic
Tram. 250-01576/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la provisió 
d’Aleixar (Baix Camp) amb una estació depuradora 
d’aigües residuals
Tram. 250-01577/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la provisió de 
Botarell (Baix Camp) amb una biblioteca pública
Tram. 250-01578/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació de l’àrea residencial estratègica del sector 
SUND-A de Cambrils (Baix Camp) i l’exclusió del 
Pla director urbanístic de les àrees residencials es-
tratègiques del Camp de Tarragona
Tram. 250-01579/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un crèdit extraordinari en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2009 per a la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària a la Riera de 
Gaià (Tarragonès)
Tram. 250-01580/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de millorament del dic de recer del port de 
Llançà durant el 2009
Tram. 250-01581/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la limitació 
variable de la velocitat a la xarxa viària de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01582/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del programa Gesmopoli
Tram. 250-01584/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la limitació de 
la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01585/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’ajut oficial al 
desenvolupament
Tram. 250-01586/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
programes de vetlladors per a infants amb discapa-
citats als centres escolars de municipis de menys de 
vint-i-cinc mil habitants
Tram. 250-01587/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les esglésies romàniques de l’Alt Penedès en el 
programa «Romànic obert»
Tram. 250-01588/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla de millorament de l’estació de tren 
de Vila-seca (Tarragonès)
Tram. 250-01589/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les indemnitzacions per les obres a la carretera 
C-14 entre Reus i Alcover
Tram. 250-01590/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el compli-
ment del conveni d’infraestructures i serveis sani-
taris amb l’Ajuntament de Badalona per al període 
2002-2005 i la signatura d’un nou conveni per al 
període 2009-2012
Tram. 250-01591/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’arxivament 
de l’oferta d’augmentar voluntàriament el nombre 
d’hores lectives de la jornada laboral del professorat, 
sobre l’augment de la plantilla de professors i sobre 
la dedicació a l’activitat ordinària del professorat 
destinat a la sisena hora
Tram. 250-01592/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’impuls del 
creixement de passatgers i operacions de l’aero-
port del Prat per mitjà de la promoció de Barcelona 
i Catalunya
Tram. 250-01593/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció al públic del dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-01594/08
Tramesa a la Comissió p. 68
Termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una marquesina a l’estació d’autobusos d’Olesa 
de Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-01595/08
Tramesa a la Comissió p. 68
Termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels recursos de cooperació al desenvolupament
Tram. 250-01597/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la senyalit-
zació de l’estació de Lleida-Pirineus del tren d’alta 
velocitat a la xarxa viària d’accés
Tram. 250-01598/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del 
projecte «Millora general. Nova carretera. Connexió 
oest de la variant sud de Lleida (C-13) amb la carre-
tera A-2. Tram Lleida - Alcarràs»
Tram. 250-01599/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels estudis d’enginyeria informàtica i enginyeria 
tècnica informàtica
Tram. 250-01600/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
formació dels desocupats del sector de la construc-
ció i l’obtenció de la targeta professional
Tram. 250-01601/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a impulsar el sector logístic i la creació 
d’ajuts a l’abandonament de l’activitat dels professi-
onals del sector
Tram. 250-01602/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta formativa de formació professional relacio-
nada amb la construcció
Tram. 250-01603/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’un servei de radiologia permanent a Sort (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-01604/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’àrea residen-
cial estratègica de la Canonja, a Tarragona
Tram. 250-01605/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la reducció i la 
revisió del projecte de l’àrea residencial estratègica 
de Pou Boronat, de Tarragona
Tram. 250-01606/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre l’exclusió de 
l’àrea residencial estratègica de les Borges Blanques 
(Garrigues) del Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de Ponent
Tram. 250-01607/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre l’exclusió de 
l’àrea residencial urbanística de Lleida del Pla direc-
tor urbanístic de les àrees residencials estratègiques 
de Ponent
Tram. 250-01608/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació de l’àrea residencial estratègica Teuleres-
Benet-Serrallo-Poquí, de Manlleu (Osona), i l’exclu-
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sió d’aquesta àrea del Pla director urbanístic de les 
àrees residencials estratègiques de les comarques 
centrals
Tram. 250-01609/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’àrea residencial estratègica de Reus (Baix Camp) 
del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona
Tram. 250-01610/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la Guarderia 
Fluvial de la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
i Càsting
Tram. 250-01611/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la intervenció 
del Govern en la negociació i el pagament de les 
indemnitzacions per les expropiacions de les obres 
de desdoblament del tram entre Reus i Alcover de 
la carretera C-14
Tram. 250-01612/08
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre les assegu-
rances agràries
Tram. 250-01613/08
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
l’Institut Català del Crèdit Agrari
Tram. 250-01614/08
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei especial de trasllat de gent gran i de discapa-
citats amb problemes de mobilitat
Tram. 250-01615/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’autorització 
de la construcció de la passarel·la de connexió en-
tre l’àrea de descans de l’autopista C-32 i el centre 
d’acollida turística de Teià, Alella i el Masnou (Ma-
resme)
Tram. 250-01616/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament d’un pla de dinamització comercial del 
districte de Nou Barris, de Barcelona
Tram. 250-01617/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la comunicació 
ferroviària del Bages
Tram. 250-01618/08
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre l’asfaltatge 
del tram entre Ripoll i Campdevànol de la carretera 
N-152
Tram. 250-01619/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
del nombre de mòduls i places del taller ocupa-
cional «Mancomunitat intermunicipal de la conca 
d’Òdena V»
Tram. 250-01620/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la comparei-
xença trimestral del Govern per a informar sobre la 
desocupació
Tram. 250-01621/08
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre la creació del 
Consell de Treball Autònom de Catalunya
Tram. 250-01622/08
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de desdoblament del tram entre les Masies 
de Voltregà i Ripoll de la carretera C-17
Tram. 250-01623/08
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre el bescanvi 
d’habitatges acabats de renda lliure per terreny 
procedent de sòl amb aprofitament urbanístic de 
titularitat pública
Tram. 250-01624/08
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent d’una línia especial d’ajuts als propietaris 
forestals afectats per les nevades del 26 de desem-
bre de 2008
Tram. 250-01625/08
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de pediatria del centre d’assistència primària 
de Masquefa (Anoia)
Tram. 250-01626/08
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del funcionament dels consultoris locals dels nuclis 
del Badorc, Ca n’Aguilera, Sant Jaume Sesoliveres 
i Can Canals de Masbover, de Piera (Anoia)
Tram. 250-01627/08
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a compensar els usuaris per les altera-
cions del servei de rodalia a causa de les obres de la 
sortida nord de Barcelona del tren d’alta velocitat
Tram. 250-01628/08
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre el vaccí contra 
el virus del papil·loma humà i sobre l’increment dels 
pressupostos dels programes de vaccinació de les 
comunitats autònomes
Tram. 250-01629/08
Presentació p. 93

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sector de 
l’automoció en la conjuntura econòmica actual
Tram. 300-00178/08
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
protecció civil
Tram. 300-00179/08
Presentació p. 94

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
la gestió de les emergències pel temporal del 23 i el 
24 de gener de 2009
Tram. 300-00180/08
Presentació p. 95

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències de la crisi econòmica en el mercat la-
boral
Tram. 300-00181/08
Presentació p. 95

4.	 INFORMACIÓ

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

Control del compliment de la Resolució 
203/VIII, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndro-
me de fatiga crònica
Tram. 290-00165/08
Criteri sobre el compliment p. 95
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Designació permanent de lletrats davant del 
Tribunal Constitucional 
Acord p. 95

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
270/VIII, sobre la cessió del quarter del Bruc
Tram. 290-00231/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 96

Control del compliment de la Resolució 
274/VIII, sobre la modificació del model oficial de 
comunicació d’accidents de treball
Tram. 290-00235/08
Sol·licitud de pròrroga p. 96
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 96

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat amb relació als resultats de la seva 
visita oficial al Japó
Tram. 354-00215/08
Retirada p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre el nou Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona
Tram. 354-00216/08
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre l’aturada 
de les obres del tram de la carretera N-II entre Sils 
i Maçanet
Tram. 354-00221/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació sobre el manteniment de les 
emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià 
i sobre la reciprocitat de les transmissions
Tram. 354-00223/08
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre l’eventual 
opció de compra de la companyia Spanair per capital 
majoritàriament català
Tram. 354-00226/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques sobre la disminució 
del nombre de passatgers a l’aeroport de Barcelona 
el 2008 i sobre el procés de negociació per a garantir 
una gestió individualitzada d’aquest aeroport
Tram. 354-00227/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació per a explicar el pla FP.cat
Tram. 354-00229/08
Sol·licitud i tramitació p. 98

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-

dors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-00999/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01000/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença del patró major 
de la Confraria de Pescadors de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01001/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença del president 
i el secretari de la Federació Nacional Catalana de 
Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de 
llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01008/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Girona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01009/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01010/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01011/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Nacional Catalana de Confraries de 
Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca 
i d’acció marítima
Tram. 352-01012/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Girona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01013/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01014/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Territorial de Confraries de Pesca-
dors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01015/08
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01016/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta 
de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 352-01017/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marí-
tima
Tram. 352-01018/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 352-01019/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càs-
ting amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció 
marítima
Tram. 352-01020/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana per una Pesca Responsa-
ble amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció 
marítima
Tram. 352-01021/08
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de represen-
tants de Mercabarna amb relació al Projecte de llei 
de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01022/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Gremis i Associacions de Comer-
ciants de Peix i Marisc de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01023/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes amb 
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marí-
tima
Tram. 352-01024/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana d’Escoles Nàutiques amb 
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marí-
tima
Tram. 352-01025/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i 
Activitats Marines amb relació al Projecte de llei de 
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01026/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Xarxa de Custòdia del Territori amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01027/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Vicente 
Navarro, catedràtic de polítiques públiques de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 352-01028/08
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants del Comitè Científic per a la Reforma de la 
Salut Pública a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 352-01029/08
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Societat Espanyola de Salut Pública i 
Administració Sanitària amb relació al Projecte de 
llei de salut pública
Tram. 352-01030/08
Sol·licitud p. 102
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01031/08
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01032/08
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 352-01033/08
Sol·licitud p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Societat de Salut Pública de Catalunya i 
Balears amb relació al Projecte de llei de salut pú-
blica
Tram. 352-01034/08
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 352-01035/08
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comu-
nitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de salut pública
Tram. 352-01036/08
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres que són membres del 
Consell Consultiu per a la Reforma de la Salut Públi-
ca amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01037/08
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01038/08
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis de Metges de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01039/08
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis de Diplomats en Infer-
meria de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de salut pública
Tram. 352-01040/08
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 106
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Proposta de compareixença de repre-
sentants del Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 352-01041/08
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 352-01042/08
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01043/08
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants del col·lectiu de titulars d’assistència pública 
domiciliària del sindicat d’infermeria SATSE amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01044/08
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants del col·lectiu de titulars d’assistència pública 
domiciliària del Sindicat de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01045/08
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Societat Espanyola de Seguretat Alimen-
tària amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01046/08
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Espanyola d’Indústries de l’Ali-
mentació i Begudes amb relació al Projecte de llei 
de salut pública
Tram. 352-01047/08
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Societat Espanyola de Medicina Preven-
tiva, Salut Pública i Higiene amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 352-01049/08
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01050/08
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants del Comitè Primer de Desembre amb relació 
al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01051/08
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agència de Protecció de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01052/08
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Josep Va-
qué i Rafart, catedràtic de medicina preventiva i salut 

pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01053/08
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Lluís Sa-
lleras i Sanmartí, catedràtic de medicina preventiva 
i salut pública de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01054/08
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Peixaters de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marí-
tima
Tram. 352-01074/08
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Josep Va-
qué i Rafart, catedràtic de medicina preventiva i salut 
pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01075/08
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Lluís Sa-
lleras i Sanmartí, catedràtic de medicina preventiva 
i salut pública de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 352-01076/08
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora, president de la Societat de Pescadors de 
Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01077/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Lluís Pujal i 
Faurat, president de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01078/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jordi Bar-
celó i Traserra, gerent d’Opyce, SA, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01079/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jaume 
Sellés Santiveri, secretari general de Comissions 
Obreres de les Terres de Lleida, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01080/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Esteve Amor 
Belmonte, president de l’Associació de Distribuïdors 
d’Articles de Pesca, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01081/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Jaume Ga-
matje Noguer, president de l’Associació de Pesca de 
la Vall de Camprodon, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01082/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Ar-
gemí Relat, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
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Forestals de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01083/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Jordi Romà 
Vega, degà del Col·legi d’Enginyers de Forest de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01084/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rofes Sans, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01085/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01086/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos Garrido, president de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01087/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Margarida 
Gual Perelló, degana del Col·legi de Biòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01088/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Sergi Cantó 
i Jordi, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01089/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Josep Ig-
nasi Casanova i Agustí, president de l’Associació 
de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01090/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Josep Grau 
Cotilla, representant d’Endesa Generación, SA, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01091/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Carles Pla 
Zanuy, director del Laboratori d’Ictiologia Genètica 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació sostenible de la pesca conti-
nental
Tram. 352-01092/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Lluís Pa-
luzie i Mir, president del Consell de Protecció de la 
Natura, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01093/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Manuel 
Hernández i Carreras, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01094/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Baldiri Ros 
Prat, president de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01095/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Marc Vande 
Vliet, representant de l’Associació de Pesca Cardós 
Tírvia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01096/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Joan Serra 
Virga, representant de la Societat Pescadors de 
Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01097/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de José Luis 
Bruna Brotons, jurista especialitzat en temes de pes-
ca continental i president de la Federació Espanyola 
de Pesca i Càsting, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01098/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora Hernández, representant de la Societat de 
Pescadors de Tremp i Conveni Pallaresa, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental
Tram. 352-01099/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Miquel Sala 
Muntada, representant de la Societat de Pescadors 
Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01100/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Luis Saenz 
de Pablo, expert en gestió de pesca continental a les 
comarques de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01101/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01102/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de les comarques 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01103/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01104/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01105/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Jordi Romà 
i Vega, degà del Col·legi i Associació d’Enginyers de 
Forests de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01106/08
Sol·licitud p. 115
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Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01107/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Ramon Ai-
xalà Vila, president de la Societat de Pesca Espor-
tiva de la Vall de Boí, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01108/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Josep Grau 
Vide, president de l’Associació per a l’Estudi i Millo-
ra dels Salmònids - Rius amb Vida, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01109/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Marc Or-
deig i Rigo, en representació del Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01110/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Ferran Llar-
gués Gunfaus, en representació de DEPANA, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01111/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Enric Apari-
cio, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01112/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Rafel Ro-
caspana, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01113/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Adolf de 
Sostoa Fernández, de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01114/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Carles Pla i 
Zanuy, representant del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01115/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Narcís Prat, 
del Departament d’Ecologia de la Facultat de Bio-
logia de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01116/08
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Carles 
Ibáñez, director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01117/08
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Brotons, tècnic, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01118/08
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Manel Poch 
Espallargues, de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental
Tram. 352-01119/08
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Joaquim 
Vinyals Sautat, expert en ciprínids, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01120/08
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Joan Serra 
Viga, en representació de la Societat de Pescadors 
de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01121/08
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Lluís Ribas 
Isern, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius d’Anglès i Comarca, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01122/08
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Miquel Sala 
Muntada, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01123/08
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Joaquim 
Luna, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius de la Vall de Ribes, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01124/08
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Federico 
Aragon Torre, en representació de la Societat de 
Pesca Esportiva de Valls, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01125/08
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Josep Ig-
nasi Foix, en representació de la Societat de Pes-
cadors Esportius de l’Alta Ribagorça, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01126/08
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Blas Gar-
cía Flores, en representació de la Societat Unió de 
Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01127/08
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Valentí 
Rojas Camps, en representació de l’Agrupació Jo-
anenca de Pesca, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01128/08
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jordi Se-
menté Sayó, en representació de la Societat de 
Pescadors Esportius de l’Alt Empordà, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01129/08
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Fran-
cesc Alvarez Castro, en representació del Club de 
Pescadors Esportius de Solsona, amb relació al 
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Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01130/08
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Antonio Vi-
larrubla Fenés, en representació del Club Caça i 
Pesca de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01131/08
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Tarragona Masana, en representació del Club 
Esportiu de Pescadors Dos Rius, de Camarassa 
(Noguera), amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01132/08
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Pere Gort 
Cebrian, en representació del Club Esportiu de Pes-
ca de Torres de Segre, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01133/08
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Mitjans Godino, en representació de l’Agrupació 
de Pescadors Esportius de Súria, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01134/08
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora, en representació de la Societat de Pescadors 
de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01135/08
Sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Josep Tru-
jillo Conde, en representació de la Societat de Pes-
cadors de Llavorsí, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01136/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Caça i Pesca de Naut 
Aran, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01137/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Pesca Espor-
tiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01138/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Lluís Pu-
jal, expresident de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01139/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01140/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors La Guingueta 
- Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01141/08
Sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càs-
ting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sos-
tenible de la pesca continental
Tram. 352-01142/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors La Guingueta 
- Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01143/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Llavorsí amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01144/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat La Bonaigua amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01145/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Rialp amb relació al Projecte de llei d’ordenació sos-
tenible de la pesca continental
Tram. 352-01146/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors de Sort amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01147/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Soriguera amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01148/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pesca Esportiva Vall 
Farrera amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01149/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Caça i Pesca Alt Àneu 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 352-01150/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Pesca Cardós-Tírvia amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01151/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Gerri de la Sal amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01152/08
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Ciro Llu-
eca, president de La Xarxa Transversal, davant la 
Comissió de Política Cultural perquè presenti les 
línies d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00402/08
Sol·licitud p. 123
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ri-
tort i Ferrús, president de l’Associació Catalana de la 
Premsa Gratuïta, davant la Comissió de Política Cul-
tural perquè presenti les línies d’actuació d’aquesta 
associació i la potencialitat de la premsa gratuïta
Tram. 356-00403/08
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Estanis Al-
cover i Martí, president de Premsa Comarcal/ACPC, 
davant la Comissió de Política Cultural perquè expo-
si la situació de la premsa local i els plans de futur 
per al sector
Tram. 356-00404/08
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Bartomeu 
Marí, director del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè presenti els projectes, els reptes i les neces-
sitats del museu
Tram. 356-00405/08
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Lluís No-
guera i Jordana, secretari general del Departament 
de Cultura, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè presenti el Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya
Tram. 356-00406/08
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
Fontdevila Subirana, director del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè exposi 
les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00407/08
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de Cata-
lunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca perquè informi sobre l’evolució de la crisi del 
sector ramader
Tram. 356-00409/08
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’ASPEPC-SPS davant la Comissió d’Educació 
i Universitats perquè exposin les llurs consideracions 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 356-00410/08
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Jaime 
Atienza Azcona, investigador del Departament 
d’Estudis i Campanyes d’Intermón Oxfam, davant 
la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització 
de l’Economia i les Repercussions en les Relacions 
Internacionals perquè informi sobre el deute extern
Tram. 356-00414/08
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Observatori del Deute en la Globalització 
davant la Subcomissió sobre el Procés de Mundia-
lització de l’Economia i les Repercussions en les 
Relacions Internacionals perquè informin sobre el 
deute extern
Tram. 356-00415/08
Acord sobre la sol·licitud p. 125

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme amb el conseller d’In-
novació, Universitats i Empresa sobre les polítiques 
sectorials del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa
Tram. 355-00104/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 126

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

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

Compareixença de representants d’Educar 
en Família amb relació al Projecte de llei d’educa-
ció
Tram. 353-00367/08
Substanciació p. 126

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Centres d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00368/08
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

Compareixença de representants de l’Agru-
pació Escolar Catalana amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00384/08
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00387/08
Substanciació p. 128
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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
Substanciació p. 128

Compareixença de representants del Se-
cretariat d’Escola Rural de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00394/08
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00402/08
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00403/08
Substanciació p. 128

Compareixença de representants d’Estudi-
ants en Acció amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00405/08
Substanciació p. 129

Compareixença de representants de la 
Fundació Inform amb relació al Projecte de llei 
d’educació
Tram. 353-00407/08
Substanciació p. 129

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
Substanciació p. 129

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
Substanciació p. 129

Compareixença de representants de la 
Fundació Eduard Soler amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00415/08
Substanciació p. 129

Compareixença de representants de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de 
llei d’educació
Tram. 353-00416/08
Substanciació p. 129

Compareixença de representants d’Òm-
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’edu-
cació
Tram. 353-00417/08
Substanciació p. 129

Compareixença de Francesc Riu i Rovira 
de Villar, expert en legislació educativa, amb relació 
al Projecte de llei d’educació
Tram. 353-00420/08
Substanciació p. 130

Compareixença del president de la Fe-
deració Territorial de Confraries de Pescadors de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de pesca 
i d’acció marítima
Tram. 353-00423/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte 
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00424/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del patró major de la Con-
fraria de Pescadors de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00425/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del president i el secretari 
de la Federació Nacional Catalana de Confraries de 
Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca 
i d’acció marítima
Tram. 353-00426/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del president de la Federa-
ció Territorial de Confraries de Pescadors de Girona 
amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció 
marítima
Tram. 353-00427/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del president de la Fe-
deració Territorial de Confraries de Pescadors de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca 
i d’acció marítima
Tram. 353-00428/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença del president de la Fede-
ració de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre 
amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció 
marítima
Tram. 353-00429/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00430/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00431/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00432/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana per una Pesca Responsable amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00433/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de representants de Mer-
cabarna amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 353-00434/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença del president de la Fede-
ració de Gremis i Associacions de Comerciants de 
Peix i Marisc de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00435/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana d’Activitats Marítimes amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00436/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana d’Escoles Nàutiques amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00437/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença del president de l’Asso-
ciació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats 
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Marines amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 353-00438/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de representants de la Xar-
xa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte 
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00439/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Peixaters de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00440/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença del director general de 
Participació Ciutadana davant la Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de la Direcció General de Participació 
Ciutadana en matèria de participació que afectin 
l’àmbit de treball de la Comissió
Tram. 357-00058/08
Substanciació p. 133

Compareixença d’Antoni Lloret i Mercè 
Franquesa, president i secretària de l’Associació 
de Micropobles de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliquin les propostes 
i els objectius de l’Associació
Tram. 357-00210/08
Substanciació p. 133

Compareixença de Jaime Atienza Azco-
na, investigador del Departament d’Estudis i Cam-
panyes d’Intermón Oxfam, davant la Subcomissió 
sobre el Procés de Mundialització de l’Economia i 
les Repercussions en les Relacions Internacionals 
perquè informi sobre el deute extern
Tram. 357-00249/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de representants de l’Ob-
servatori del Deute en la Globalització davant la 
Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de 
l’Economia i les Repercussions en les Relacions In-
ternacionals perquè informin sobre el deute extern
Tram. 357-00250/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de representants d’AS-
PEPC-SPS davant la Comissió d’Educació i Uni-
versitats perquè exposin les llurs consideracions 
amb relació al Projecte de llei d’educació
Tram. 357-00251/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-

què informi sobre l’evolució de la crisi del sector 
ramader
Tram. 357-00252/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de la directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades davant la comissió 
corresponent per a presentar la memòria del 2007
Tram. 359-00007/08
Substanciació p. 134

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessiò plenària núm. 49
Convocada per al dia 4 de febrer de 2009 p. 134

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

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Memòries del 2006 i el 2007 del Tribunal 
de Comptes, informes de fiscalització aprovats i 
Declaració sobre el Compte general de l’Estat cor-
responent al 2005
Tram. 337-00048/08
Presentació p. 135

4.87.	 Procediments	davant	el	Tribunal	Consti-
tucional

4.87.15.	 Qüestions	d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 9200/2008, 
plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 
de Lleida respecte a l’article 121.21.d del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 382-00001/08 / Provisió del president del Tribunal 
Constitucional del 13.01.2009
Coneixement p. 136
Acord de compareixença del Parlament p. 136

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Jubilació d’un funcionari
Jubilació p. 136

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de gestor o gestora de selecció i provisió 
de llocs del Departament de Recursos Humans
Tram. 501-00012/08
Convocatòria p. 136
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 139

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. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	pressupostos	de	la	Generalitat	
de	Catalunya	per	al	2009
Tram. 200-00049/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
380)

Al BOPC núm. 380, a la pàg. 12.

TíTol o epígraf: arTicle 3, aparTaT 3

On diu:

«3. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit 
que es concedeixin durant l’exercici i també els crèdits 
finan çats amb transferències del Fons de contingència 
vinculen amb el nivell de desagregació amb què es con-
signin en els estats de despeses. Els crèdits generats 
vinculen entre ells mateixos amb els criteris establerts 
per l’apartat 1 i han de mantenir la finalitat que va mo-
tivar l’ingrés.»

Ha de dir: 

«Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit 
que es concedeixin durant l’exercici i també els crèdits 
finançats amb transferències del Fons de contingència 
vinculen amb el nivell de desagregació amb què es con-
signin en els estats de despeses. Els crèdits incorporats 
vinculen entre ells mateixos amb els criteris establerts 
per l’apartat 1. Els crèdits generats vinculen entre ells 
mateixos amb els criteris establerts per l’apartat 1 i han 
de mantenir la finalitat que va motivar l’ingrés.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	362/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	per	la	qual	s’acorda	de	pre-
sentar	davant	la	Mesa	del	Congrés	dels	
Diputats	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	de	la	Llei	de	l’Estat	37/1992,	del	28	
de	desembre,	de	l’impost	sobre	el	valor	
afegit,	per	a	reduir	els	tipus	impositius	
aplicats	a	determinats	béns	i	serveis
Tram. 270-00005/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 48, 21.01.2009, DSPC-P 71

ple del parlamenT

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de 
gener de 2009, ha debatut el dictamen de la Comissió 
d’Economia Finances i Pressupost sobre la Proposta 
de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit, per a reduir els 
tipus impositius aplicats a determinats béns i serveis.

Finalment, recollint les modificacions aprovades i 
d’acord amb l’article 154.1, 2 i 3 i els concordants del 
Reglament del Parlament, l’article 87.2 de la Constitució 
espanyola i l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia, amb 
el suport de la majoria absoluta i per unanimitat dels 
presents, ha adoptat la següent: 

resolució 362/Viii del parlamenT de caTalunya, per 
la qual s’acorda de presenTar daVanT la mesa del con-
grés dels dipuTaTs la proposició de llei de modificació 
de la llei de l’esTaT 37/1992, del 28 de desembre, de 
l’imposT sobre el Valor afegiT, per a reduir els Tipus 
imposiTius aplicaTs a deTerminaTs béns i serVeis

preàmbul

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és el principal tri-
but indirecte de l’Estat i grava el consum de béns i la 
prestació de serveis. L’IVA és un impost harmonitzat a 
la Unió Europea, la qual cosa obliga els diferents estats 
membres a adaptar llurs normatives sobre l’impost a les 
normes comunitàries dictades a aquest efecte.

Entre aquestes normes comunitàries figura la tipologia 
de béns i serveis que poden ésser gravats amb un tipus 
reduït d’IVA. Mentre es compleixin aquestes condici-
ons, qualsevol estat pot decidir amb quin tipus concret 
d’IVA grava el bé o el servei.
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L’IVA afecta tot el consum final i, per tant, té una gran 
repercussió en l’evolució dels pressupostos familiars. És 
per aquest motiu que, en la conjuntura de desacceleració 
econòmica, que evidencia la dificultat de moltes famí-
lies per arribar a final de mes i, alhora, amb la crítica 
situació del mercat de l’habitatge, els poders públics 
han d’impulsar iniciatives per a contribuir a limitar els 
efectes de la desacceleració sobre les famílies i el sector 
afectats.

Per aquesta raó, aprofitant el marc d’actuació que per-
met la normativa comunitària, i sense contradir-ne els 
principis, es proposa modificar la normativa de l’IVA 
per a reduir el tipus impositiu que en l’actualitat s’aplica 
als processos de rehabilitació d’habitatges.

Finalment, cal impulsar, en el si de la Unió Europea, un 
debat que permeti aplicar el tipus reduït o el més reduït 
de l’IVA als llibres, els bolquers i la roba infantil.

arTicle únic

1. Es modifica l’article 91, apartat u, número 1, 7è de la 
Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost 
sobre el valor afegit, que resta redactat de la manera 
següent: 

«7è. Els edificis, o una part dels edificis, aptes per a 
l’ús com a habitatge, incloent-hi les places de garatge, 
amb un màxim de dues unitats, i els annexos que es 
transmetin conjuntament. 

»Als efectes d’aquesta llei no es consideren annexos als 
habitatges els locals de negoci, encara que es transmetin 
conjuntament amb els edificis o una part dels edificis 
destinats a habitatges. 

»Els espais comuns dels edificis es consideren annexos 
als habitatges si són associats a la prestació de serveis 
per als dits habitatges, gestionats per la mateixa comuni-
tat de propietaris, i formen part d’una manera intrínseca 
i inseparable dels dits habitatges.

»No es consideren edificis aptes per a l’ús com a habi-
tatges els edificis que hagin d’ésser enderrocats d’acord 
amb l’article 20, apartat u, número 22, sisè paràgraf, 
lletra c) d’aquesta llei.»

2. Es modifica l’article 91, apartat u, número 3, 1r de la 
Llei de l’Estat 37/1992, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1r. Les execucions d’obres, amb l’aportació de mate-
rials o sense, conseqüència de contractes directament 
formalitzats entre els promotors i els contractistes, que 
tinguin per objecte construir o rehabilitar edificis o 
parts d’edificis destinats principalment a habitatges, 
inclosos els locals, els annexos, els garatges, les instal-
lacions i els serveis complementaris. 

»Es consideren edificis destinats principalment a habi-
tatges els que tinguin un mínim del cinquanta per cent 
de la superfície construïda destinada a aquest ús. 

»S’inclouen dins d’aquest apartat les execucions d’obres, 
amb l’aportació de materials o sense, conseqüència de 
contractes directament formalitzats entre les comuni-

tats de propietaris, constituïdes a l’empara de la Llei 
49/1960, del 21 de juliol, de la Propietat Horitzontal, i 
els contractistes que tinguin per objecte construir o re-
habilitar edificis destinats a garatges per a l’ús i el gaudi 
dels membres de la comunitat, amb un màxim de dues 
unitats per membre, en terrenys o locals que formen 
part dels elements d’ús comú d’aquestes comunitats.»

disposició addicional

El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, ha d’impulsar en el si de la Unió 
Europea una modificació de la Directiva 2006/112/CE 
del Consell, del 28 de novembre de 2006, relativa al sis-
tema comú de l’impost sobre el valor afegit, que permeti 
aplicar el tipus impositiu més reduït de l’impost sobre 
el valor afegit als articles següents: 

a) Els llibres, en qualsevol format o suport.

b) Els bolquers d’un sol ús, per a infants i adults.

c) La roba i el calçat infantils.

disposició derogaTòria

Resten derogades les disposicions que s’oposin al que 
estableix aquesta llei o la contradiguin.

disposicions finals

primera. desplegamenT reglamenTari

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc-
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta llei.

segona. enTrada en Vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

Lidia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
La secretària primera El president del Parlament
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	senyal	de	circulació	que	avisi	dels	
punts	negres	de	la	xarxa	de	carreteres	
i	autopistes
Tram. 250-00973/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’ajuts	per	als	pagesos	de	la	Ri-
bera	d’Ebre	i	el	Baix	Ebre	afectats	pel	
desbordament	de	l’Ebre
Tram. 250-01050/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).

Proposta	de	resolució	sobre	el	pres-
supost	del	Consorci	de	Serveis	Agro-
ambientals	del	Baix	Ebre	i	el	Montsià	
per	a	lluitar	contra	el	mosquit	i	la	mos-
ca	negra
Tram. 250-01121/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn-
cia	de	patrulles	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	als	nuclis	de	població	dispersa	del	
Maresme
Tram. 250-01127/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	seguretat	en	les	explotacions	
agrícoles	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01159/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	seguretat	en	el	medi	rural	de	
les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-01167/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	urgent	dels	camins	de	Batea	(Terra	
Alta)
Tram. 250-01168/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	seguretat	en	el	medi	rural	del	
Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01170/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
d’Almacelles	(Segrià)	amb	un	parc	de	
bombers	professional
Tram. 250-01178/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	del	camí	de	Vallivés,	a	la	Pobla	de	
Massaluca	(Terra	Alta)
Tram. 250-01180/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	dels	camins	municipals	de	la	Pobla	
de	Massaluca	(Terra	Alta)
Tram. 250-01181/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
en	català	i	castellà	de	les	indicacions	
escrites	dels	plafons	de	senyalització	
de	les	vies	públiques
Tram. 250-01183/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	de	l’estació	de	Sagrada	Família	de	
la	línia	5	del	metro	per	a	persones	amb	
discapacitat	física
Tram. 250-01188/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 33 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	l’oficina	
dels	Mossos	d’Esquadra	a	l’aeroport	
de	Barcelona
Tram. 250-01189/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).
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Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	
de	la	seguretat	ciutadana	als	espais	i	
recorreguts	turístics	de	gran	afluència	
de	Barcelona
Tram. 250-01191/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	de	
la	seguretat	ciutadana	durant	l’estiu	a	
Barcelona
Tram. 250-01192/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	de	suport	al	sector	pesquer
Tram. 250-01196/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	telefonia	i	banda	ampla	al	Solsonès
Tram. 250-01199/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	les	connexions	per	carretera	amb	el	
centre	i	el	nord	de	la	península	ibèrica
Tram. 250-01204/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	per	la	qual	s’ins-
ta	el	Govern	a	reclamar	al	Ministeri	de	
Foment	l’inici	de	les	obres	de	condicio-
nament	del	túnel	de	Vielha	per	al	pas	de	
camions	amb	mercaderies	perilloses
Tram. 250-01205/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	dues	ma-
nifestacions	celebrades	el	16	i	el	17	
d’agost	de	2008	en	el	marc	de	la	Festa	
Major	de	Gràcia
Tram. 250-01206/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ús	ofi-
cial	de	banderes	estelades	als	ajunta-
ments
Tram. 250-01207/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	planti-
lla	de	personal	dels	jutjats	del	Vendrell	
(Baix	Penedès)
Tram. 250-01210/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	Renfe	al	barri	
del	Poble	Nou,	de	Pineda	de	Mar	(Ma-
resme)
Tram. 250-01216/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	la	unifica-
ció	de	criteris	en	la	senyalització	de	car-
reteres
Tram. 250-01218/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	C-37	entre	Al-
cover	i	Valls
Tram. 250-01219/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	l’acciden-
talitat	a	la	carretera	T-310	entre	Reus	i	
Riudoms
Tram. 250-01221/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’ampliació,	condicionament	i	millora	de	
la	carretera	T-713	de	la	Bisbal	de	Falset	
a	Margalef
Tram. 250-01226/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	o	la	modificació	de	les	tanques	de	
seguretat	de	la	carretera	T-710	entre	Fal-
set	i	la	Vilella	Baixa
Tram. 250-01227/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’ampliació,	condicionament	i	millora	de	
la	carretera	T-702	entre	la	Vilella	Baixa	i	
la	cruïlla	amb	la	carretera	T-714
Tram. 250-01228/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	les	carreteres	d’accés	a	les	
zones	on	es	cria	la	vaca	bruna
Tram. 250-01232/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	l’enderrocament	del	viaducte	de	Cal-
des	d’Estrac	en	el	projecte	de	construc-
ció	de	la	variant	de	la	carretera	N-II	al	
pas	pel	Maresme
Tram. 250-01233/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 
475).

Proposta	de	resolució	sobre	les	places	
vacants	de	jutges	i	secretaris	judicials	
dels	jutjats	del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-01253/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	estudi	genètic	de	les	varietats	
de	raïm	rústic	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-01265/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 
(DSPC-C 476).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	parc	de	bombers	volunta-
ris	a	Almacelles	(Segrià)
Tram. 250-01280/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 29.01.2009 
(DSPC-C 478).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 29.01.2009 
(DSPC-C 478).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	controls	de	consum	de	drogues	als	
conductors
Tram. 250-01406/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repro-
vació	i	el	cessament	del	conseller	d’In-
terior,	Relacions	Institucionals	i	Partici-
pació
Tram. 250-01476/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 32, tinguda el dia 
29.01.2009 (DSPC-C 478).
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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

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45772), Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 45804), Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 45822).

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

Finiment del termini: 02.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.

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

Tramitació de les esmenes subsegüents al 
Dictamen del Consell Consultiu

A tramitar directament pel Ple del Parlament.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Ordenació de les esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell Consultiu

arTicle 6. funcions del presidenT o presidenTa

aparTaT 1

lleTra j)

1 esmena núm. 1 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«j) Exercir les funcions en matèria de control de con-
centracions empresarials que corresponen a la Gene-
ralitat.»

2 esmena núm. 2 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«j) Exercir les funcions en matèria de control de con-
centracions empresarials que corresponen a la Gene-
ralitat.»
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lleTra k)

3 esmena núm. 3 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«k) Presidir el Tribunal Català de Defensa de la Com-
petència, òrgan de resolució, d’arbitratge i de promoció 
de la competència en els mercats.»

aparTaT 2

4 esmena núm. 4 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] són delegables en el director general o directora 
general i en el secretari general o secretària general. Les 
funcions a què fa referència l’apartat 1.j són delegables, 
per raó de llur naturalesa, en els òrgans que el president 
o presidenta consideri idonis.»

5 esmena núm. 5 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

«[...] són delegables en el director general o directora 
general i en el secretari general o secretària general. Les 
funcions a què fa referència l’apartat 1.j són delegables, 
per raó de llur naturalesa, en els òrgans que el president 
o presidenta consideri idonis.»

arTicle 8. funcions del direcTor general o direcTora 
general

aparTaT 1

lleTra a)

addició de noVes funcions

segona bis

6 esmena núm. 6 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
D’addició
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 (3)

«Segona bis. Desenvolupar les funcions que la legisla-
ció de competència atribueix a l’òrgan d’instrucció en 
matèria de concentracions empresarials.»

addició de nous aparTaTs

aparTaT 3

7 esmena núm. 7 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (2)

«3. En l’exercici de les funcions relatives a la promoció 
de la competència previstes en l’apartat 1, lletres b) i c) 
del present article, el director o directora general tindrà 
atribuïda la fase prèvia o preparatòria, sens perjudici 
de la necessària participació del Tribunal Català de 
Defensa de la Competència composat pel President i 
tots els seus vocals en la fase resolutòria, de conformitat 
amb el que es preveu a l’article 12.»

arTicle 10. funcions del Tribunal caTalà de defensa 
de la compeTència

aparTaT 1

8 esmena núm. 8 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«1. Les funcions del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència es concreten en les de resolució, arbitratge 
i promoció de la competència en els mercats, i són exer-
cides amb plena independència i submissió a aquesta 
llei i a la resta de l’ordenament jurídic.»
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aparTaT 2

addició de noVes lleTres

lleTra a bis)

9 esmena núm. 9 (subsegüenT al dicTamen del 
consell consulTiu)
D’addició
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 (4)

«a bis) Desenvolupar les funcions que la legislació de 
competència atribueix a l’òrgan col·legiat en matèria de 
concentracions empresarials.»

lleTra c)

10 esmena núm. 10 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (4)

«c) Exercir les funcions en matèria de control de con-
centracions empresarials que corresponen a la Gene-
ralitat.»

lleTra d)

11 esmena núm. 11 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (5)

«d) Exercir, en la seva fase resolutòria, les funcions 
relatives a la promoció de la competència previstes a 
l’article 8.1 b) i c) de la present llei.»

arTicle 12. alTres Tasques

12 esmena núm. 12 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] els vocals del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència han de participar en tasques [...]»

13 esmena núm. 13 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
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 (5)

«Els vocals del Tribunal Català de Defensa de la Com-
petència participen, en els termes previstos en el seu 
reglament intern de funcionament, en les tasques rela-
cionades amb les funcions de promoció de la compe-
tència de l’article 8.1.b) i c), exceptuant aquelles que 
siguin d’elaboració de propostes de recomanació que 
el Director/a General elevarà al Tribunal Català de 
Defensa de la Competència.»

14 esmena núm. 14 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«El Tribunal Català de Defensa de la Competència 
composat pel President i tots els seus vocals han de 
participar en les tasques relacionades amb les funci-
ons a què fa referència l’article 8.1.b i c, en la seva fase 
resolutòria.»

arTicle 22. recursos econòmics

lleTra c)

15 esmena núm. 15 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
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 (6)

«c) Els rendiments de les taxes que d’acord amb les lleis 
tingui dret a percebre i dels seus preus públics.»

16 esmena núm. 16 (subsegüenT al dicTamen 
del consell consulTiu)
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (7)

«c) Els rendiments derivats de la recaptació de taxes i 
preus públics, que es determinin en aquesta o en altra 
norma amb rang de llei.»
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Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 200-00051/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45776), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45823).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 45869), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45935).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 03.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.01.2009.

Projecte	de	llei	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 200-00052/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45823).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45935).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 03.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.01.2009.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	l’Habitat-
ge	de	Catalunya
Tram. 200-00055/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 03.02.2009 al 09.02.2009).

Finiment del termini: 10.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.01.2009.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes subsegüents al Dictamen del 
Consell Consultiu
Reg. 45778, 45934, 45981 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 45778)

a la mesa del parlamenT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que preveu l’article 111 del Regla-
ment de la Cambra, presenta les següents ESMENES 
subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu sobre la 
«Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutàri-
es» (N.T. 202-00051/08).

aparTaT 2, de l’arTicle 14

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«2. L’estatut del personal al servei del Consell de Ga-
ranties Estatutàries és el que correspon al règim del 
personal del Parlament de Catalunya, amb les especi-
ficitats que estableixi aquesta llei i el reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell».

aparTaT 4, de l’arTicle 14

2 esmena núm. 2
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«[...] que s’ha d’ajustar a la que sigui establerta amb 
caràcter general per a l’Administració de la Genera-
litat».

aparTaT 3, de l’arTicle 17

3 esmena núm. 3
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3, de l’article 17.

arTicle 18

4 esmena núm. 4
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’article 18.

aparTaT 2, de l’arTicle 24

5 esmena núm. 5
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«[...] La sol·licitud ha d’incloure també, si escau, els 
arguments que permeten atribuir al dictamen del Con-
sell el caràcter vinculant que estableix l’article 76.4 de 
l’Estatut».

disposició addicional quarTa, aparTaT 4

6 esmena núm. 6
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«[...] interinament [...]».

aparTaT 3, de la disposició TransiTòria segona

7 esmena núm. 7
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«3. En la primera designació dels membres del Consell, 
i amb l’objecte de calcular el període de temps previst a 
l’apartat 1, de l’article 3, s’ha de computar la totalitat 
de l’any en curs».
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disposició TransiTòria Tercera, aparTaT 2

8 esmena núm. 8
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«2. El conseller o consellera designat pel Govern a pro-
posta del Consell de Governs Locals s’ha de sotmetre 
també al procediment de sorteig previst en l’apartat 
anterior».

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 45934)

a la mesa del parlamenT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 111 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
Consultiu a la Proposició de Llei del Consell de Garan-
ties Estatutàries (Tram. 202-00051/08).

aparTaT núm. 3 a l’arTicle 11

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«3. La determinació definitiva de l’existència de les cau-
ses d’abstenció es decideix en el Ple per majoria abso-
luta, amb l’exclusió del conseller o consellers afectats. 
La regulació del procediment es regeix pel Reglament 
d’Organització i Funcionament del Consell».

Motivació: 

Amb la finalitat de precisar el nucli substantiu de l’apre-
ciació de les causes d’abstenció es fixa a la llei l’òrgan 
competent, que és el Ple del Consell. D’acord amb el 
Dictamen la qüestió es regulava de manera parcial i 
incompleta.

arTicle 14

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

Supressió de l’apartat 2: «l’estatut del personal [...]. (fins 
al final) ».

Motivació: 

Amb la finalitat d’equiparar el règim d’autonomia i in-
dependència del Consell de Garanties Estatutàries amb 

la resta d’institucions previstes a l’Estatut es reforça, 
d’acord amb la menció expressa al dictamen, la seva 
capacitat d’autoorganització, en el marc del respecte als 
articles 23 i 103 de la Constitució.

arTicle 18

3 esmena núm. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Modificació de l’apartat 3 amb l’addició d’una nova 
frase: 

«La tramitació parlamentària d’un text que hagi estat 
objecte d’un dictamen vinculant del Consell de Garan-
ties Estatutàries no pot continuar si no se’n suprimeixen 
o se’n modifiquen els preceptes o les parts de precepte 
que el Consell hagi declarat contraris a la Constitució 
i l’Estatut i que constin de manera expressa en aquests 
termes en les Conclusions del dictamen.

Motivació: 

La sensibilitat i transcendència del valor vinculant, en-
cara que parcialment tal com indica el dictamen, acon-
sellen per una millor seguretat jurídica i una més acu-
rada tècnica legislativa identificar amb precisió –també 
formal– els articles o parts de preceptes que adquireixen 
aquesta natura.

aparTaT quarT, disposició addicional quarTa

4 esmena núm. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Supressió de l’expressió: «prestin serveis interina-
ment».

Motivació: 

Establir un règim més ampli no estrictament limitat als 
supòsits d’interinatge pels lletrats que prestin els seus 
serveis al Consell de Garanties Estatutàries, d’acord 
amb el model seguit per exemple al Tribunal Consti-
tucional. En aquest mateix sentit també s’expressa el 
mateix dictamen del Consultiu.

inici de l’aparTaT segon de la disposició TransiTòria 
segona

5 esmena núm. 5
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«En la primera designació de consellers, amb la finalitat 
de calcular el període de temps previst a l’art. 3.1, es 
computarà íntegrament l’any en curs».



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

33

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

Motivació: 

Amb la finalitat de millorar la tècnica legislativa mit-
jançant la precisió del còmput dels terminis –tenint en 
compte l’experiència recent del Senat en la renovació 
de determinats membres al Tribunal Constitucional– i 
d’acord amb l’esment explícit del Dictamen del Consell 
Consultiu en relació al règim singular transitori de la 
primera designació i les tres subsegüents renovacions 
dels membres Consell de Garanties Estatutàries, es 
computa a efectes del temps d’experiència (art. 3.1) la 
totalitat de l’any 2009, fins el 31 de desembre.

aparTaT segon de la disposició TransiTòria Tercera

6 esmena núm. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

«El mandat del Conseller (fins al final de l’apartat 2)».

Motivació: 

Acollir les conclusions del Dictamen del Consultiu que 
consideraven contrari a l’Estatut el règim jurídic dife-
renciat del Conseller designat a proposta del Consell 
de Governs Locals per manca de justificació del tracte 
singular.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2009

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45981)

a la mesa del parlamenT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 111.2 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell Consultiu respecte al Dicta-
men de la Comissió d’Afers Institucionals sobre Pro-
posició de llei del Consell de Garanties Estatutàries 
(202-00051/08)

aparTaT 2 de l’arTicle 3

1 esmena núm. 1
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

Es suprimeix l’últim incís de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. Composició del consell i designació dels 
membres

«[...]

2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries 
són nomenats pel president o presidenta de la Generali-
tat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada per 
majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres 
restants a proposta del Govern. Un dels tres membres 
designats pel Govern ho és d’entre una terna proposada 
pel Consell de Governs Locals.»

nou aparTaT 2.bis) a l’arTicle 3

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

S’addiciona un nou apartat 2.bis) a l’article 3

«Article 3. Composició del consell i designació dels 
membres

«[...]

2 bis. Un dels tres membres del Consell de Garanties 
Estatutàries designats pel Govern ho és d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Governs Locals.»

nou aparTaT Tercer a l’arTicle 11

3 esmena núm. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

S’addiciona un nou apartat tercer a l’article 11

«Article 11. Causes d’abstenció dels membres del con-
sell

«[...]

3. En cas de concurrència d’alguna de les causes d’abs-
tenció que indica l’apartat 1, els membres del Consell 
de Garanties Estatutàries

ho han de posar en coneixement del Consell, que ha 
d’adoptar la decisió corresponent, d’acord amb el pro-
cediment establert pel seu reglament d’organització i 
funcionament.»
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aparTaT segon i Tercer de l’arTicle 18

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

Es suprimeix un incís de l’apartat segon i tercer de l’ar-
ticle 18.

«Article 18. Dictàmens vinculants

«[...]

2. La part dispositiva dels dictàmens vinculants del 
Con sell de Garanties Estatutàries ha de fonamentar 
el caràc ter vinculant del dictamen, en virtut del que 
estableix l’article 76.4 de l’Estatut, i ha d’indicar amb 
precisió els preceptes o les parts de precepte que el 
Consell declara contraris a la Constitució o a l’Estatut. 
Els dictàmens del Consell no poden proposar en cap 
cas redaccions alternatives dels preceptes o les parts 
de precepte que el Consell hagi declarat contraris a la 
Constitució o a l’Estatut.

3. La tramitació parlamentària d’un text que hagi estat 
objecte d’un dictamen vinculant del Consell de Garan-
ties Estatutàries no pot continuar si no se’n suprimeixen 
o modifiquen els preceptes o les parts de precepte que 
el Consell hagi declarat contraris a la Constitució o a 
l’Estatut.»

arTicle 30

5 esmena núm. 5
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

Es suprimeix tot l’article 30.

aparTaT 4 de la disposició addicional quarTa

6 esmena núm. 6
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

Es suprimeix un incís de l’apartat 4 de la disposició 
addicional quarta.

«Disposició addicional quarta. Continuïtat del personal 
al servei del Consell Consultiu de la Generalitat

«[...]

4. Els lletrats que, essent funcionaris d’una administra-
ció pública de Catalunya, prestin serveis interinament al 
Consell de Garanties Estatutàries, romanen en l’Admi-
nistració d’origen, durant aquest període, en la situació 
administrativa de serveis especials.»

disposició TransiTòria segona

7 esmena núm. 7
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

Nova redacció de la disposició transitòria segona.

«Disposicions transitòries

Segona. Primera designació i primeres renovacions dels 
membres del Consell de Garanties Estatutàries

1. Dins els dos mesos següents a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Parlament i el Govern han de desig-
nar els membres del Consell de Garanties Estatutàries 
i proposar-ne el nomenament al president o presidenta 
de la Generalitat.

2. Si en el termini a què es refereix l’apartat 1 no s’ha 
constituït el Consell de Governs Locals, el Govern, 
abans de designar els membres que li correspon de 
proposar, haurà d’escoltar el parer de les entitats re-
presentatives dels ens locals, en compliment del que 
estableix l’article 3.2.

2. En la reunió constitutiva del Consell de Garanties Es-
tatutàries s’han de fer dos sorteigs, un entre els membres 
designats pel Parlament i un altre entre els membres 
designats pel Govern, per a establir quins finiran llur 
mandat en escaure’s les dues primeres renovacions.

3. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries 
que cessin en la primera renovació poden ésser reelegits, 
excepcionalment, per a un segon mandat.»

disposició TransiTòria Tercera

8 esmena núm. 8
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

Nova redacció de la disposició transitòria tercera.

«Disposicions transitòries

Tercera. Règim transitori fins a la constitució del con-
sell de governs locals.

1. Mentre no es constitueixi el Consell de Governs Lo-
cals, la legitimació que li atribueix l’article 23.e cor-
respon a les entitats representatives dels ens locals. En 
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aquest cas, l’acord de sol·licitud de dictamen a què es re-
fereix l’article 29.3 requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts dels membres de l’entitat que el sol·liciti, o 
el vot favorable de la majoria absoluta de cada entitat, si 
la sol·licitud és presentada per totes les entitats.

2. Mentre no es constitueixi el Consell de Governs Lo-
cals, el Govern, abans de designar el conseller o conse-
llera a què es refereix l’article 3.2bis, haurà d’escoltar el 
parer de les entitats representatives dels ens locals.

3. En constituir-se el Consell de Governs Locals, perdrà 
la condició de membre del Consell de Garanties Esta-
tutàries el conseller o consellera designat pel Govern a 
l’empara de l’apartat 2. La vacant corresponent es pro-
veirà d’acord amb el procediment que estableix l’article 
3.2bis, per al temps de mandat restant. El nou conseller 
o consellera podrà ésser reelegit, excepcionalment, per 
a un segon mandat, si la durada del primer mandat ha 
estat inferior a tres anys.»

disposició TransiTòria quarTa

9 esmena núm. 9
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

Nova redacció de la disposició transitòria quarta.

«Disposicions transitòries

Quarta. Règim intern transitori

1. Mentre el Consell de Garanties Estatutàries no aprovi 
el seu reglament d’organització i funcionament, manté 
la vigència, en tot allò que no s’oposi a aquesta llei, el 
reglament del Consell Consultiu de la Generalitat.

2. Mentre el Consell de Garanties Estatutàries no apro-
vi el seu reglament d’organització i funcionament, les 
funcions que la legislació de funció pública atribueix 
als secretaris generals i als

consellers seran assumides pel conseller secretari o 
consellera secretària, excepte les següents, que seran 
assumides pel ple: 

a) L’aprovació i la modificació de la plantilla.

b) L’aprovació i la modificació de la relació de llocs 
de treball.

c) La imposició de les sancions per faltes molt greus.

d) L’aprovació i la modificació de l’oferta pública d’ocu-
pació.

e) L’aprovació dels acords i els pactes sobre les condi-
cions laborals.

disposició TransiTòria cinquena

10 esmena núm. 10
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

Es suprimeix la disposició transitòria cinquena.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Tramitació de les esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell Consultiu

A tramitar directament pel Ple del Parlament.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Proposició	de	llei	d’avaluació	de	les	càr-
regues	administratives	per	a	l’activitat	
productiva,	especialment	les	petites	i	
mitjanes	empreses,	de	la	nova	regula-
ció	del	Govern	de	Catalunya
Tram. 202-00052/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.02.2009 al 16.02.2009).

Finiment del termini: 17.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.01.2009.
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Proposició	de	llei	del	règim	d’organit-
zació	i	funcionament	de	les	agències	
catalanes
Tram. 202-00053/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 44481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, 
Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc 
Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

exposició de moTius

i

L’Administració de la Generalitat ha anat desplegant al 
llarg d’aquests últims trenta anys un important aparell 
administratiu per gestionar totes les competències que 
ha assumit durant el procés de construcció de l’Estat de 
les Autonomies. Sense cap mena de dubte, s’ha dotat 
d’un gruix important d’ens de naturalesa instrumental 
–la tradicional administració institucional– que, vin-
culats als diferents departaments de l’Administració, 
gaudeixen de plena 

autonomia econòmica i administrativa per gestionar 
serveis públics concrets. En aquest grup d’ens instru-
mentals han ocupat tradicionalment un paper molt re-
llevant les entitats autònomes i les empreses públiques, 
creades totes elles a l’empara de la llei de finances pú-
bliques de Catalunya i de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana.

ii

Ara bé, la creixent necessitat de cercar noves fórmules 
de gestió en l’àmbit dels serveis públics ha permès in-
corporar a l’Administració de la Generalitat noves re-
alitats organitzatives, especialment en aquesta darrera 
dècada. En aquest context han jugat i continuen jugant 
un paper molt important les denominades «agències».

Les agències es configuren com a organismes públics 
que combinen amb certa ambivalència formes de gestió 
pròpies del àmbit privat amb formes públiques de gestió, 
tot estenent aquesta naturalesa híbrida a la gestió dels 
recursos humans, de la contractació, del control econò-
mic i financer, al règim patrimonial i al règim jurídic. 
Les agències fan dels principis d’autonomia, de control 
i d’avaluació dels resultats la seva base i fonament ope-
ratiu. Resulta evident a aquestes alçades, doncs, que no 
podem negar que cada cop més aquests ens instrumen-
tals constitueixen el model d’organització bàsic d’una 
part dels serveis públics que gestiona la Generalitat de 
Catalunya, entesa aquesta com l’Administració de refe-
rència en el nostre territori. I resulta també evident que 
el model de gestió que ofereixen les agències constitu-
eix, no ja una fita assolible, sinó una realitat palpable a 
la qual s’ha de dotar 

d’autèntica carta de naturalesa. No en va, l’aprovació 
en l’àmbit de l’Estat de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
ha suposat una empenta important i decisiva a aquesta 
forma d’organitzar els serveis públics, de la qual l’Ad-
ministració de la Generalitat no pot ser aliena.

La diversitat d’agències que s’han anat creant en aquests 
darrers deu anys a permès ampliar la base dels ens ins-
trumentals de la Generalitat. Moltes d’aquestes agènci-
es, però, tenen models d’organització i de funcionament 
diferents entre sí, encara que comparteixen els mateixos 
principis bàsics de funcionament i es fonamenten en 
un règim anàleg. Entenem arribat a aquest punt que cal 
impulsar una legislació específica que reguli en termes 
generals el règim d’organització i funcionament de les 
agències catalanes, sens perjudici de què la legislació 
específica de cadascuna d’elles pugui preveure algunes 
particularitats en funció de llur àmbit material d’actua-
ció, el tipus de servei públic pel qual es crea i les seves 
funcions.

En aquest context, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya considera adient presentar aquesta 
proposició de llei de regulació del règim d’organització 
i funcionament de les agències catalanes que, no ha de 
suposar una ampliació dels anomenats ens instrumen-
tals, si no ans al contrari, ha de permetre racionalitzar 
el conjunt d’ens instrumentals existents i fer una aposta 
decidida per aquest model en detriment dels tradicionals 
ens instrumentals que hauran progressivament d’assolir 
els principis d’organització i funcionament de les agèn-
cies o integrar-se en elles.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

proposició de llei sobre el règim d’organiTzació i fun-
cionamenT de les agències caTalanes

TíTol i. disposicions generals

arTicle 1. objecTe d’aquesTa llei

Constitueix l’objecte d’aquesta llei la regulació del rè-
gim general d’organització i funcionament de les Agèn-



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

37

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

cies que es creïn en l’àmbit de l’Administració Pública 
de la Generalitat de Catalunya.

arTicle 2. creació 

2.1. La creació de les agències catalanes es fa per llei.

2.2. La llei de creació ha de regular, almenys els aspec-
tes següents: 

a) Denominació

b) Àmbit material d’actuació

c) Funcions a desenvolupar

d) Objectius i fins a assolir

e) Especialitats d’organització i funcionament, en el 
marc d’allò establert en aquesta llei.

2.3. El Govern, mitjançant decret, aprovarà l’Estatut de 
l’agència, moment a partir del qual s’entén formalment 
constituïda.

arTicle 3. el règim jurídic de les agències

3.1. Les agències es configuren com a ens públics, do-
tats de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar, dotades d’autonomia econòmic financera i de 
gestió, creades per a la gestió dels serveis públics i el 
desenvolupament dels plans i programes que el Govern 
consideri adients en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat.

3.2. Constitueixen els principis bàsics d’organització i 
funcionament de les agències el d’autonomia funcional, 
flexibilitat, transparència, gestió per objectius, respon-
sabilitat per la gestió, avaluació dels resultats assolits i 
rendiment de comptes.

3.3. Les agències es regeixen per aquesta llei, les seves 
lleis d’autorització, els estatuts respectius aprovats pel 
Govern i, supletòriament, per les normes de dret públic 
i de dret privat que siguin aplicables en cada cas.

arTicle 4. supressió

Les agències catalanes s’extingeixen per decret de Go-
vern, tot donant comptes a la respectiva Comissió del 
Parlament de les causes que motiven la seva supressió.

arTicle 5. liquidació

Des del moment en què es produeix l’extinció de l’agèn-
cia, s’obre el procediment de liquidació corresponent, 
en els termes establerts per la legislació sobre el patri-
moni de l’Administració de la Generalitat i normativa 
complementària.

TíTol ii. règim d’organiTzació

arTicle 6. els òrgans de goVern

6.1. Són òrgans de govern de l’agència: 

a) el President o Presidenta 

b) el Consell d’administració.

6.2. El President o Presidenta és nomenat per decret del 
Govern, a proposta del titular del departament al qual 
es vincula l’agència i escoltat el consell d’administra-
ció, entre persones de reconegut prestigi i competència 
professional en l’àmbit de les funcions pròpies que ha 
de desenvolupar l’agència.

6.3. Els estatuts de cada agència determinen la compo-
sició del consell d’administració. En qualsevol cas, en 
són membres nats el President o Presidenta, el director 
o directora general i el secretari o secretària.

6.4. Són funcions pròpies del consell d’administració les 
de direcció superior de l’agència, l’aprovació del projec-
te de contracte programa, l’aprovació de l’avantprojecte 
de pressupost, el seguiment i control de la gestió i la 
determinació de les línies generals de les activitats de 
l’agència.

arTicle 7. els òrgans de gesTió

7.1. El consell d’administració, a proposta del President 
o Presidenta, ha de designar un director o directora ge-
neral.

7.2. El director o directora general és el responsable 
de la gestió ordinària de l’agència i de l’execució de les 
decisions i acords adoptats pel President o Presidenta i 
el consell d’administració.

arTicle 8. el secreTari o secreTària

8.1. En tota agència es designarà per part del consell 
d’administració un secretaria o secretària, que assistirà 
a les reunions del consell amb veu i sense vot.

8.2. Correspon al secretari o secretària l’assessorament 
del consell d’administració, l’aixecament de l’acta de les 
seves reunions, estendre els certificats pertinents dels 
acords adoptats en el sí de les reunions del consell i 
custodiar tota la documentació del consell. Excepcio-
nalment, se li podran delegar competències per part 
del director o directora general i el consell d’adminis-
tració.

arTicle 9. el comiTè execuTiu

El consell d’administració podrà constituir en el seu 
sí un comitè executiu, amb un nombre que no exce-
dirà d’un terç del nombre total de membres del con-
sell. Aquest comitè assumirà les funcions relatives al 
seguiment i control dels objectius de l’agència, el grau 
d’execució i la gestió econòmic financera.

TíTol iii. funcionamenT

arTicle 10. règim paTrimonial i de conTracTació

10.1. Les agències catalanes gaudiran d’un patrimoni 
propi i separat del de l’Administració de la Generalitat, 
que estarà integrat pel conjunt de béns i drets dels quals 
en siguin titulars.

10.2. La contractació de les agències es sotmetrà al que 
disposi la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, i llur normativa de desplegament, així 
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com a la normativa en aquesta matèria que dicti la Ge-
neralitat de Catalunya.

10.3. Les normes estatutàries de cada agència poden 
preveure normes específiques sobre el règim patrimo-
nial aplicable, en el marc de la legislació sobre el patri-
moni de les administracions públiques.

arTicle 11. règim de recursos humans

11.1. Les agències disposen del personal funcionari o 
laboral que necessitin per a la prestació dels seus ser-
veis.

11.2. El personal funcionari es sotmet al que disposa 
la legislació sobre la funció pública. En qualsevol cas, 
l’exercici de potestats públiques per part dels òrgans de 
l’agència o el desenvolupament de funcions que impli-
quin l’exercici d’autoritat pública correspon al personal 
funcionari.

11.3. El personal laboral es sotmet al que preveu el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i la resta 
de normativa laboral.

11.4. En tots els casos, en els corresponents procedi-
ments de selecció, cal respectar els principis d’igualtat, 
publicitat, lliure concurrència, mèrit i capacitat.

arTicle 12. recursos econòmics

12.1. Les agències es financen amb els següents recursos 
econòmics: 

a) Les transferències consignades en els Pressupostos 
de la Generalitat.

b) Els ingressos propis percebuts com a contraprestació 
per les activitats que pugui dur a terme en favor d’altres 
ens públics o privats.

c) Els ingressos procedents de la gestió i alienació dels 
seus béns i valors.

d) Les aportacions voluntàries, donacions, herències, 
llegats i qualsevulla altra aportació a títol gratuït.

e) La resta d’ingressos de dret públic o privat que pu-
guin rebre de conformitat amb la llei.

f) Els altres recursos que se’ls pugui atribuir.

12.2. Les agències no poden recórrer a l’endeutament, 
excepte que una llei ho autoritzi expressament. Excep-
cionalment, podran atendre els desfases de tresoreria 
subscrivint pòlisses de crèdit o préstecs, en les condici-
ons que s’estableixin per la normativa vigent.

TíTol iV. criTeris de gesTió

arTicle 13. principis de gesTió

13.1. La gestió per objectius es constitueix en el principi 
bàsic d’actuació de les agències catalanes.

13.2. Són també principis d’actuació de les agències 
el de transparència, flexibilitat, responsabilitat per la 
gestió i control i avaluació dels resultats.

arTicle 14. el conTracTe programa

14.1. Les relacions entre l’agència i el departament de 
l’Administració amb el qual es relaciona, s’articulen 
mitjançant un contracte programa, de caràcter pluri-
anual.

14.2. El contracte programa ha de preveure, al menys 
els aspectes següents: 

a) Els objectius i els resultats que previsiblement es vo-
len aconseguir.

b) El model de gestió.

c) Els plans i programes aplicables per assolir els ob-
jectius marcats.

d) Els criteris de seguiment i avaluació dels objectius 
marcats.

e) Els criteris de reconeixement, publicitat i valoració 
del grau d’assoliment dels objectius fixats.

f) Els recursos humans i materials disponibles per as-
solir els objectius».

14.3. Reglamentàriament, s’ha de regular el procedi-
ment per elaborar i aprovar el contracte programa, qui-
nes autoritats l’han de signar i els altres aspectes que 
permetin concretar allò establert en l’apartat anterior.

arTicle 15. règim compTable i conTrol financer

15.1. El règim comptable serà l’establert per la legislació 
aplicable al sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya.

15.2. El control intern de la gestió econòmic financera 
de les agències correspon a la Intervenció de la Gene-
ralitat, i es durà a terme sota la modalitat d’auditoria de 
comptes, en els termes establerts en la llei de finances 
públiques de Catalunya.

15.3. Sens perjudici de l’establert en l’apartat anterior, 
podran establir-se procediments complementaris de 
control de l’activitat econòmic financera en els termes 
establerts per la legislació vigent.

disposició TransiTòria única

Les agències catalanes existents en el moment de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, hauran d’adaptar-se a les 
previsions d’aquesta llei i de llur normativa de desen-
volupament, en aquells aspectes del seu règim d’orga-
nització i funcionament que siguin discrepants, en un 
termini màxim de divuit mesos.

disposició addicional única

El Govern, a proposta conjunta dels departament d’Eco-
nomia i Finances i de Governació i Administracions Pú-
bliques, ha d’aprovar les disposicions de desplegament 
d’aquesta llei que siguin necessàries, en el termini de 
sis mesos des de la seva entrada en vigor.



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

39

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

disposició final primera

Les possibles repercussions econòmiques que impliqui 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, seran exigibles en el 
proper exercici pressupostari.

disposició final primera

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, Montserrat Nebrera González, 
M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles Olano i García, 
Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i Mías, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, 
Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

Proposició	de	llei	de	mesures	urgents	
en	matèria	fiscal	aplicables	a	l’adquisi-
ció,	el	lloguer	i	el	finançament	de	l’ha-
bitatge	habitual
Tram. 202-00054/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44548 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, 
Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc 
Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

exposició de moTius

I

L’actual crisi econòmica es considera per part dels ex-
perts com una crisi «global» en un doble sentit: per una 
part, perquè afecta a quasi tots els països i a la pràctica 
totalitat dels sectors d’activitat econòmica (construcció, 
finances, automòbil, comerç...); i per l’altra perquè està 
afectant a quasi tots els estrats socials, en especial a les 

economies més dèbils, però també a les economies amb 
fort poder adquisitiu.

En aquest context de recessió, la immensa majoria de 
les famílies catalanes es troben amb un fort endeuta-
ment quan parlem de l’adquisició de l’habitatge habitual. 
La bonança econòmica de la darrera dècada ha propiciat 
que els ciutadans i ciutadanes adquirissin el seu habi-
tatge habitual amb fórmules de finançament hipotecari. 
Però la pujada de tipus d’interès propiciada pel Banc 
Central Europeu de forma continuada, sumat a la crisi 
econòmica que estem patint i que afecta directament 
a l’estabilitat dels llocs de treball i a les economies 
domèstiques, fa que en un percentatge molt elevat les 
famílies no puguin pagar de forma normal i periòdica 
l’import de les seves quotes hipotecàries, o l’import dels 
lloguers dels seus habitatges.

Davant aquesta situació, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya considera prioritari i imprescin-
dible que el Govern de la Generalitat aposti de forma 
immediata per una autèntica política tributària tendent 
a afavorir a les economies domèstiques, en especial les 
més modestes i les que es troben en situació de risc fi-
nancer, és a dir, que no puguin assumir el pagament de 
les principals despeses d’habitatge. I en aquest context, 
qualsevol tipus de mesura que s’adopti per tal d’afavorir 
o ajudar a reduir l’impacte negatiu que la crisi econòmi-
ca està produint sobre el pagament dels préstecs hipo-
tecaris o dels lloguers dels habitatges habituals mereix 
la màxima atenció dels poders públics. Si es vol, es 
tracta d’implementar un conjunt de mesures de xoc per 
fer front a l’actual conjuntura, i que té com a principal 
objecte l’habitatge habitual dels contribuents.

ii

La present proposició de llei pretén introduir en l’orde-
nament jurídic tributari de Catalunya un conjunt de de-
duccions a compte del tram autonòmic del Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que afavoreixi 
a les economies domèstiques pel que fa a l’adquisició, 
lloguer i finançament de l’habitatge habitual. En aquest 
sentit introdueix tres deduccions concretes. La primera 
és una deducció del 25% en el tram autonòmic de la 
quota íntegre del Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF) per a l’adquisició de l’habitatge habitual 
amb una base màxima de 10.000 euros. La segona, una 
deducció del 15% pel lloguer de l’habitatge habitual 
de les quantitats pagades amb el topall de 500 euros. 
I finalment, una tercera deducció, que hom creu im-
prescindible, del 15% de la despesa financera motivada 
per la variació dels tipus d’interès en els préstecs per 
adquisició i rehabilitació d’habitatge contractats a un 
tipus d’interès variable.

L’objectiu d’aquestes mesures, que hom considera ur-
gents, és alleugerir la càrrega fiscal que suporten les 
famílies catalanes en allò que afecta al cost de l’habi-
tatge habitual i afavorir d’aquesta manera l’estalvi com 
a principal mesura de prevenció que tenen els ciutadans 
i ciutadanes per fer front a l’actual conjuntura econò-
mica.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent,



2 de febrer de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 393

40

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

proposició de llei de mesures urgenTs en maTèria fis-
cal aplicables a l’adquisició, lloguer i finançamenT 
de l’habiTaTge habiTual

arTicle 1

En el tram autonòmic de la quota íntegre del impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pot apli-
car-se una deducció per adquisició d’habitatge habitual 
del 25% amb una base màxima de 10.000 euros (deu 
mil euros).

arTicle 2

En el tram autonòmic de la quota íntegra del impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pot apli-
car-se una deducció pel lloguer de l’habitatge habitual 
del 15% de les quantitats pagades, amb un màxim de 
500 euros (cinc-cents euros).

arTicle 3

En el tram autonòmic de la quota íntegra del impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pot apli-
car-se una deducció del 15% de la despesa financera 
motivada per la variació dels tipus d’interès en els prés-
tecs per adquisició i rehabilitació d’habitatge habitual 
contractats a un tipus d’interès variable.

disposició addicional única

Les repercussions econòmiques que pugui generar 
l’aplicació aquesta proposició de llei seran exigibles a 
partir del proper exercici pressupostari.

disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, Montserrat Nebrera González, 
M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles Olano i García, 
Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i Mías, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, 
Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	7/1993,	de	carreteres
Tram. 202-00055/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45603 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 106 i concordants del Regla-
ment del Parlament, presenta per a la seva tramitació 
la següent Proposició de llei de modificació de la Llei 
7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.

proposició de llei de modificació de la llei 7/1993, de 
30 de seTembre, de carreTeres

exposició de moTius

La xarxa de carreteres continua sent el connector més 
important de Catalunya i una indispensable via de con-
nexió de molts petits i mitjans municipis amb la resta 
del país.

Encara tenim, però, exemples de petits municipis que 
es troben sense accés directe a les xarxes de carreteres, 
mancança que causa una dependència de camins locals 
per arribar-hi.

Tot municipi ha de tenir el dret d’estar ben comunicat, 
i això s’aconsegueix mitjançant una connexió directa a 
la xarxa viària bàsica, comarcal o local.

Els municipis petits no disposen dels suficients recursos 
econòmics per fer front a les despeses que genera l’accés 
directe a la xarxa de carreteres quan aquesta es produ-
eix a través d’un camí local. Per aquest motiu, haurien 
de ser les instàncies administratives superiors les que 
es facin càrrec de garantir aquest accés de la totalitat 
de municipis de Catalunya a la xarxa viària.

arTicle 1

Un. Nou apartat 4 a l’article 5 bis de la Llei 7/1993, de 
30 de setembre, de carreteres.

«4. Tots els municipis han de disposar de, com a mínim, 
un accés al seu terme municipal a través d’una carretera 
de la xarxa bàsica, comarcal o local.»
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disposció addicional única

El precepte d’aquesta Llei el compliment del qual com-
porti realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper exer-
cici pressupostari.

Palau del Parlament, 16 de desembre del 2008

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

Proposició	de	llei	per	a	l’establiment	de	
deduccions	fiscals	per	als	ajuts	vincu-
lats	al	contracte	global	d’explotació	i	la	
Xarxa	Natura	2000
Tram. 202-00056/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 45604 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants del Regla-
ment del Parlament, presenten per a la seva tramitació 
la següent:

proposició de llei per a l’esTablimenT de deduccions 
fiscals als anys VinculaTs al conTracTe global d’ex-
ploTació i una xarxa naTura 2000

exposició de moTius

Amb l’aprovació i l’entrada en vigor de la Llei 18/2001, 
de 31 de desembre, d’orientació agrària (LOA) s’inicia 
el procés per a l’establiment de les bases i les directrius 
per a orientar la intervenció dels poders públics en l’eco-
nomia agrària i el món rural, per a la millora de les con-
dicions de vida i treball i l’impuls i del reconeixement 
del caràcter multifuncional de l’activitat agrària.

En aquest sentit l’objecte de la LOA és establir els 
objectius de l’Administració de la Generalitat en els 
àmbits agrícola, ramader, forestal i agroindustrial que 
permetin afavorir la consolidació de l’activitat agrària a 
Catalunya i la millora de les condicions en què aquesta 
s’exerceix.

L’apartat d) de l’article 2 de la LOA estableix que l’Ad-
ministració de la Generalitat, en col·laboració amb els 
agents econòmics i socials, ha d’impulsar polítiques de 
desenvolupament rural que tendeixin a fomentar les 
activitats agràries respectuoses amb el medi, mitjan-
çant l’establiment de contractes entre l’Administració 
agrària i les explotacions, amb la finalitat d’assegurar 

una gestió del territori adequada a les necessitats de la 
ciutadania.

El capítol VI de l’esmentada Llei, dedicat a l’Adminis-
tració agrària, estableix que s’han de dur a terme, entre 
altres, la promoció de sistemes contractuals que per-
metin l’exercici de models específics d’activitat agrària 
en funció de l’adopció voluntària de determinats com-
promisos entre cada persona dedicada a l’agricultura o 
la ramaderia i l’Administració, d’acord amb els models 
d’explotacions, fent ús dels recursos públics disponibles 
de la Unió Europea i de l’Administració de l’Estat i 
també de la modulació establerta per la normativa co-
munitària.

Per a poder desenvolupar aquests incentius i compro-
misos es va posar en marxa de forma pilot el Contracte 
Global d’Explotació (CGE) (ordre ARP/307/2005) que 
té com a finalitat incentivar les explotacions agràries 
perquè desenvolupin un projecte d’explotació que inte-
gri les funcions productives, econòmiques i socials de 
l’agricultura, amb l’objectiu de fomentar la viabilitat de 
les explotacions agràries i assolir un desenvolupament 
rural sostenible.

L’any 2007 es va adoptar per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya el Decret 50/2007, de 27 de 
febrer, pel qual es regula el contracte global d’explotació 
per donar compliment a aquest compromís.

La Llei 17/2002, d’1 de juliol, del règim de cessió de 
tributs de l’Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixa-
ció de l’abast i condicions de l’esmentada cessió, cedeix 
amb caràcter parcial, amb el límit del 33%, l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’abast 
i les condicions d’aquesta cessió són els establerts a la 
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen 
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de 
finançament de les Comunitats Autònomes de règim 
comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia. L’article 38 de 
l’esmentada Llei 21/2001 estableix que les Comunitats 
Autònomes poden assumir competències normatives 
sobre deduccions a l’IRPF per inversions no empresari-
als i per aplicació de renda.

D’acord amb aquestes competències les mesures agro-
ambientals establertes a l’Àrea de gestió sostenible de 
l’activitat agrària del Contracte Global d’Explotació 
en el pla pilot que es fonamenten en el Capítol VI Me-
sures agroambientals i benestar animal del Reglament 
(CE) 1257/1999 del Consell, sobre l’ajuda al desen-
volupament rural a càrrec del Fons Europeu d’Orien-
tació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual es 
modifiquen i deroguen determinats Reglaments, i les 
mesures agroambientals, de benestar animal, per a la 
ramaderia ecològiques, les inversions no productives 
per a la Xarxa Natura 2000 i zones de muntanya i les 
indemnitzacions compensatòries de zones de munta-
nya i desfavorides establertes a partir del 2007 que 
es fonamenten respectivament en els articles 37, 39, 
40 i 41 del Reglament 1698/2005 del Consell, de 20 
de setembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural 
a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural (FEADER), poden ser objecte de deduc-
ció a l’IRPF.
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És per això que, atenent la capacitat que té el Govern de 
Catalunya per establir deduccions a la quota, es planteja 
la introducció d’una deducció específica per a agricul-
tors i ramaders, en concepte dels ajuts que reben els 
mateixos vinculats als compromisos que s’assumeixen 
amb el Contracte Global d’Explotació i a la Xarxa Na-
tura 2000.

arTicle únic. deducció dels ajuTs VinculaTs al con-
TracTe global d’exploTació

1. Amb efecte des de l’1 de gener de 2009, en la part 
corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-
gra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
es podrà aplicar una deducció del 3% de les quantitats 
percebudes pel contribuent provinents de la Generalitat 
de Catalunya pel compliment, en el marc del Contracte 
Global d’Explotació, amb les mesures agroambientals, 
de benestar animal, en ramaderia ecològica, d’inversi-
ons no productives en Xarxa Natura 2000 i zones de 
muntanya, d’indemnització compensatòria en zones de 
muntanya i d’indemnització compensatòria en zones 
desfavorides fora de les de muntanya.

2. També s’aplicarà la deducció prevista al punt anterior 
a les quantitats percebudes de la Generalitat de Catalu-
nya per les indemnitzacions per limitacions a l’activitat 
agrícola o ramadera que s’estableixin per a les explo-
tacions agràries incloses en la Xarxa Natura 2000 a 
Catalunya.

disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
i aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la 
realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE NO-
MENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment	per	a	elegir	un	membre	
de	la	Comissió	Executiva	de	la	Junta	
de	Museus	de	Catalunya
Tram. 284-00025/08

Propostes de candidats
Reg. 45946 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 45946)

a la mesa del parlamenT

La portaveu del Grup Parlamentari sotasignant, d’acord 
amb el que disposa l’article 157.1 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, proposa el senyor Roger Costa 
i Solé, del qual s’hi adjunta el corresponent currículum, 
per tal que sigui designat com a vocal de la Junta de 
Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 22.01.2009

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. 
36991)

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 a incloure el reconeixement de la figura del 
General Moragues en els actes commemoratius del 
1714, els quals s’estan preparant en el marc de la Co-
missió 2014»

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	Pla	director	de	salut	mental	i	addic-
cions	i	la	implementació	del	Pla	integral	
de	salut	mental
Tram. 250-01386/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.01.2009

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. 37017)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar amb els treballs per desenvolupar el Pla director 
de Salut Mental i Addiccions d’acord amb els terminis 
programats.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.01.2009

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. 
41350)

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 insta el Govern a realitzar els estudis de 
les actuacions necessàries de millora d’infraestructu-
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res i de material mòbil que facin possible la reducció 
del temps de viatge entre Manresa/Igualada i Barce-
lona.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 23.01.2009

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. 
44536)

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, de cara al curs 2009/2010, a continuar fent el 
seguiment de les necessitats d’escolarització al municipi 
de Gavà (Baix Llobregat) i, d’acord amb la taula de pla-
nificació en la qual participen Departament d’Educació 
i Ajuntament, obrir els nous grups que escaiguin.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	hu-
mà	a	la	pau
Tram. 250-01421/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44522).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.01.2009

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. 
38326)

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 insta el Govern a: 

– Accelerar la redacció dels estudis de millora de la ca-
pacitat de les infraestructures dels corredors ferroviaris 
d’accés a l’àrea de Barcelona, per augmentar-ne la seva 
capacitat i facilitar la creació de trens semidirectes.

– Incorporar les propostes d’aquests estudis com a ac-
tuacions a realitzar dins del Pla de Rodalies de Bar-
celona.»



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

45

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 23.01.2009

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. 
45618)

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 con-
tinuar l’anàlisi amb profunditat del projecte de reha-
bilitació del Convent del Carme per tal que aculli el 
CEIP Enxaneta, en el marc de la comissió constituïda 
pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de Valls 
(Alt Camp).»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 23.01.2009

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. 
45620)

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 continu-
ar les gestions pertinents per escometre les actuacions 
de millora necessàries a l’edifici de l’IES Narcís Oller, 
de Valls (Alt Camp).»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 23.01.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45619)

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 continu-
ar les gestions pertinents per escometre les actuacions 
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de millora necessàries a l’edifici de l’IES Narcís Oller, 
de Valls (Alt Camp).»

Proposta	de	resolució	sobre	l’abas-
tament	d’aigua	potable	a	Portbou	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-01438/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CMAH, 27.01.2009

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. 
44359)

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 (1)

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

Que un cop es disposi de l’estudi sobre la reparació, 
gestió i adaptació de la presa a la normativa d’embas-
saments, consideri la proposta d’assumir la reparació i, 
si escau, el seu traspàs a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
per tal d’incorporar-lo a la gestió d’embassaments.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	desco-
briment	científic	de	la	savina	turífera	al	
Pallars	Sobirà
Tram. 250-01458/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CMAH, 27.01.2009

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. 
44359)

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 (1)

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

Continuar programant activitats per donar a conèixer, a 
la societat en general i a la població del Pallars Sobirà 
en particular, l’espècie de la savina turífera, sense que 
es pugui comprometre la seva conservació.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.01.2009

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. 
45644)

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 al Govern de la Ge-
neralitat a fer els seguiments dels treballs i els estudis 
que faci el Govern de l’Estat vers el corredor Mediter-
rani (format per l’autopista AP-7 i l’autovia futura A-7) i 
de les seves connexions cap a l’Eix de l’Ebre (Saragossa 
- Mediterrani). Manifesta com l’opció més positiva, per 
aquesta connexió, la que establiria el seu recorregut, a 
Catalunya, per la N-420 amb les màximes prestacions 
possibles, entenent també que a més hauria d’estudiar 
la connexió per l’Eix de l’Ebre (C-12).»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.01.2009

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. 
37260)

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 
Generalitat a estudiar el projecte d’implantació d’un 
carril-bici en el tram de costa que comprèn els nuclis 
poblacionals de Miami Platja (Mont-Roig del Camp) i 
Cambrils, conjuntament amb el què ja s’està redactant 
de construcció del tren-tram al Camp de Tarragona.»

Proposta	de	resolució	sobre	un	calen-
dari	únic	de	vacunacions	per	a	les	co-
munitats	autònomes	d’Espanya	i	per	a	
la	Unió	Europea
Tram. 250-01489/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 45864).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.01.2009 al 03.02.2009).

Finiment del termini: 04.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	configu-
ració	d’enllaços	ferroviaris	d’alta	veloci-
tat	amb	estació	al	centre	de	Tarragona
Tram. 250-01490/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 45864).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.01.2009 al 03.02.2009).

Finiment del termini: 04.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 45864).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.01.2009 al 03.02.2009).

Finiment del termini: 04.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	disseny	
del	traçat	de	la	variant	sud	de	Lleida	
d’acord	amb	la	moció	que	l’Ajuntament	
de	Lleida	va	aprovar	el	27	de	juliol	de	
2006
Tram. 250-01516/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	Conven-
ció	de	la	UNESCO	sobre	la	protecció	i	la	
promoció	de	la	diversitat	de	les	expres-
sions	culturals
Tram. 250-01517/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
a	la	construcció	d’un	edifici	residenci-
al	i	social	per	a	persones	sordcegues	i	
afectades	per	la	síndrome	de	Rett
Tram. 250-01518/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	taxa	per	activitats	de	control	i	ins-
pecció	sanitària	en	escorxadors,	sales	
d’especejament	i	de	transformació	de	
la	caça	i	altres	establiments	alimenta-
ris	subjectes	a	control	oficial
Tram. 250-01519/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	documentació	relativa	al	concurs	
per	a	l’adjudicació	d’emissores	de	ràdio	
de	freqüència	modulada
Tram. 250-01520/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’un	calendari	de	pagament	de	subven-
cions	als	sectors	agrícola	i	ramader
Tram. 250-01521/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	comissaria	dels	Mossos	
d’Esquadra	a	Almacelles	(Segrià)
Tram. 250-01522/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	de	la	Generalitat	en	la	construcció	
de	l’Hotel	Casateva,	a	Barcelona,	per	a	
familiars	d’infants	ingressats	amb	trac-
taments	mèdics	llargs
Tram. 250-01523/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	reforma	i	ampliació	del	CEIP	El	Cim,	
a	Teià	(Maresme)
Tram. 250-01524/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	submi-
nistrament	d’aigua	de	boca	a	l’àmbit	
del	Consorci	d’Aigües	de	Tarragona	i	a	
diversos	municipis	de	l’Ebre	i	sobre	la	
qualitat	de	l’aigua	i	la	protecció	del	riu
Tram. 250-01525/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	urgent	per	a	resoldre	la	se-
quera	de	l’Alt	Empordà
Tram. 250-01526/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	de	sensibilització	i	preven-
ció	de	malalties	d’origen	tropical
Tram. 250-01527/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	passeig	de	ronda	a	la	Costa	
Brava
Tram. 250-01528/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	freqüència	de	pas	de	la	línia	d’au-
tobusos	entre	Maçanet	de	la	Selva	i	l’es-
tació	de	tren	de	Maçanet-Massanes
Tram. 250-01529/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.



2 de febrer de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 393

52

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’Autoritat	Territorial	de	la	Mobilitat	
a	Girona	amb	la	totalitat	dels	municipis	
de	la	Selva
Tram. 250-01530/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	gratuïtat	del	transport	públic	esco-
lar	a	tota	la	comarca	de	la	Selva
Tram. 250-01531/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	sistemes	d’informació	i	de	co-
municació	al	túnel	de	Parpers	i	a	l’auto-
pista	C-60
Tram. 250-01532/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	targeta	de	transport	metropolità	
per	als	menors	de	trenta	anys
Tram. 250-01533/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	negocia-
ció	amb	el	Govern	de	l’Estat	del	traspàs	
dels	recursos	econòmics	per	a	l’esta-
bliment	d’un	règim	propi	d’ajuts	per	a	
l’accés	a	l’habitatge
Tram. 250-01534/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	negoci-
ació	amb	el	Govern	de	l’Estat	d’un	mi-
llor	tracte	fiscal	per	als	contractes	de	
lloguer	amb	opció	a	compra
Tram. 250-01535/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	línia	d’ajuts	per	a	famílies,	unitats	
convivencials	i	persones	amb	especials	
dificultats	en	el	pagament	del	lloguer	o	
la	hipoteca
Tram. 250-01536/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	observatori	de	seguiment	dels	ter-
minis	de	pagament	i	de	la	morositat
Tram. 250-01537/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	el	requeriment	
al	Govern	de	l’Estat	d’ajuts	per	als	mu-
nicipis	afectats	pel	temporal	del	26	de	
desembre
Tram. 250-01538/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	als	municipis	afectats	pel	
temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01539/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	i	l’establiment	d’una	línia	
de	crèdits	tous	per	a	l’empresariat	afec-
tat	pel	temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01540/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	línia	d’ajuts	i	subvencions	
per	als	municipis	de	la	Costa	Brava	
afectats	pel	 temporal	del	26	de	de-
sembre
Tram. 250-01541/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	requeri-
ment	al	Govern	de	l’Estat	perquè	execu-
ti	el	pla	d’obres	de	millorament	i	arranja-
ment	de	la	platja	de	s’Albanell	i	del	port	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-01542/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	places	de	batxillerat	a	l’institut	d’edu-
cació	secundària	del	barri	de	Sant	Sal-
vador,	de	Tarragona
Tram. 250-01543/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	de	les	tarifes	del	transport	públic	
de	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona	
per	al	2009
Tram. 250-01544/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	ferroviària	de	la	terminal	sud	de	l’ae-
roport	de	Barcelona
Tram. 250-01545/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.



2 de febrer de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 393

56

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	parada	
dels	trens	de	la	línia	2	de	rodalia	a	l’es-
tació	del	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 250-01546/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	i	la	posada	en	funcionament	d’una	
residència	per	a	malalts	d’Alzheimer	al	
Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01547/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
amb	els	recursos	econòmics	necessa-
ris	de	les	partides	pressupostàries	del	
Departament	d’Agricultura,	Alimentació	
i	Acció	Rural	corresponents	al	contracte	
global	d’explotació	i	al	relleu	generacio-
nal	al	camp
Tram. 250-01548/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	pel	Govern	de	l’Estat	de	la	cons-
trucció	de	l’estació	del	tren	d’alta	velo-
citat	de	la	Sagrera,	a	Barcelona
Tram. 250-01549/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	integra-
ció	en	la	Comissió	Catalunya	2014	de	re-
presentants	dels	municipis	dels	pobles,	
viles	i	ciutats	que	van	tenir	protagonis-
me	en	la	Guerra	de	Successió
Tram. 250-01550/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reedició	
del	fullet	Ruta	1714	incorporant-hi	tres	
monuments	dedicats	a	la	memòria	del	
general	Moragues
Tram. 250-01551/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CEIP	La	Torreta,	a	la	Roca	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01552/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	nou	gimnàs	del	CEIP	Salva-
dor	Espriu,	de	Granollers	(Vallès	Orien-
tal)
Tram. 250-01553/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	tercer	centre	d’educació	in-
fantil	i	primària	a	Sant	Feliu	de	Codines	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01554/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Sant	Feliu	de	Codines	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01555/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Santa	Maria	de	Palautordera	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 250-01556/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Sant	Esteve	de	Palautordera	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 250-01557/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Sant	Feliu	de	Codines	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01558/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Martorelles	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01559/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Llinars	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01560/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’ampliació	i	millorament	del	CEIP	Da-
mià	Mateu,	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01561/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	CAP	Bon	
Pastor,	de	Barcelona
Tram. 250-01562/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	inte-
gral	d’urgències	mèdiques
Tram. 250-01563/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	del	sistema	de	pantalles	de	vidre	
als	accessos	i	les	sortides	de	la	xarxa	
de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	i	sobre	
l’increment	del	control	per	a	evitar	l’ac-
cés	sense	títol	de	transport	vàlid
Tram. 250-01564/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	com-
pensació	econòmica	per	als	propieta-
ris	dels	habitatges	i	els	edificis	annexos	
i	els	solars	no	construïts	situats	al	barri	
de	l’Estació,	a	Sallent	(Bages)
Tram. 250-01565/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	la	sentència	del	Tribunal	Su-
prem	que	confirma	l’obligació	de	dema-
nar	la	llengua	habitual	de	l’infant	en	el	
procés	de	preinscripció	d’educació	in-
fantil	i	primària
Tram. 250-01566/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	segre-
gació	d’una	part	del	terme	municipal	de	
Tarragona	per	a	constituir	el	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 250-01567/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’una	línia	de	batxillerat	al	nou	ins-
titut	d’educació	secundària	del	barri	de	
Sant	Salvador,	de	Tarragona
Tram. 250-01568/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
dels	preus	del	transport	públic	del	sis-
tema	tarifari	integrat	de	l’Autoritat	del	
Transport	Metropolità	de	l’àrea	de	Llei-
da
Tram. 250-01569/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	xoc	per	a	reindustrialit-
zar	la	Segarra
Tram. 250-01570/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	introduc-
ció	en	les	bases	del	projecte	Ecojogui-
na	del	requeriment	de	l’opció	idiomàtica	
del	català	en	els	menús	i	les	aplicacions	
de	les	joguines
Tram. 250-01571/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	iniciativa	
de	reinserció	laboral	dels	interns	en	les	
cuines	dels	centres	penitenciaris
Tram. 250-01572/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oficina	
judicial
Tram. 250-01573/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	les	competències	pendents	en	matè-
ria	de	justícia	de	pau
Tram. 250-01574/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	negoci-
ació	amb	el	Govern	de	l’Estat	del	con-
tingut	estatutari	relatiu	a	la	planta	i	la	
demarcació	judicial
Tram. 250-01575/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	segona	activitat	del	personal	
d’infermeria	del	sector	públic
Tram. 250-01576/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	provisió	
d’Aleixar	(Baix	Camp)	amb	una	estació	
depuradora	d’aigües	residuals
Tram. 250-01577/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	provisió	
de	Botarell	(Baix	Camp)	amb	una	bibli-
oteca	pública
Tram. 250-01578/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	despro-
gramació	de	l’àrea	residencial	estratègi-
ca	del	sector	SUND-A	de	Cambrils	(Baix	
Camp)	i	l’exclusió	del	Pla	director	urba-
nístic	de	les	àrees	residencials	estratè-
giques	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01579/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incor-
poració	d’un	crèdit	extraordinari	en	els	
pressupostos	de	la	Generalitat	per	al	
2009	per	a	la	construcció	d’un	centre	
d’educació	infantil	i	primària	a	la	Riera	
de	Gaià	(Tarragonès)
Tram. 250-01580/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	millorament	del	dic	de	
recer	del	port	de	Llançà	durant	el	2009
Tram. 250-01581/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	limitació	
variable	de	la	velocitat	a	la	xarxa	viària	
de	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-01582/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	del	programa	Gesmopoli
Tram. 250-01584/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	limitació	
de	la	velocitat	a	l’àrea	metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 250-01585/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajut	oficial	
al	desenvolupament
Tram. 250-01586/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	programes	de	vetlladors	per	a	in-
fants	amb	discapacitats	als	centres	es-
colars	de	municipis	de	menys	de	vint-i-
cinc	mil	habitants
Tram. 250-01587/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclu-
sió	de	 les	esglésies	romàniques	de	
l’Alt	Penedès	en	el	programa	«Romànic	
obert»
Tram. 250-01588/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posa-
da	en	marxa	d’un	pla	de	millorament	de	
l’estació	de	tren	de	Vila-seca	(Tarrago-
nès)
Tram. 250-01589/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	de	les	indemnitzacions	per	les	
obres	a	la	carretera	C-14	entre	Reus	i	
Alcover
Tram. 250-01590/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	com-
pliment	del	conveni	d’infraestructures	
i	serveis	sanitaris	amb	l’Ajuntament	de	
Badalona	per	al	període	2002-2005	i	la	
signatura	d’un	nou	conveni	per	al	perí-
ode	2009-2012
Tram. 250-01591/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arxiva-
ment	de	l’oferta	d’augmentar	voluntàri-
ament	el	nombre	d’hores	lectives	de	la	
jornada	laboral	del	professorat,	sobre	
l’augment	de	la	plantilla	de	professors	
i	sobre	la	dedicació	a	l’activitat	ordinà-
ria	del	professorat	destinat	a	la	sisena	
hora
Tram. 250-01592/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	del	
creixement	de	passatgers	i	operacions	
de	l’aeroport	del	Prat	per	mitjà	de	la	pro-
moció	de	Barcelona	i	Catalunya
Tram. 250-01593/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ampli-
ació	de	l’horari	d’atenció	al	públic	del	
dispensari	d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-01594/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’una	marquesina	a	l’estació	d’au-
tobusos	d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	Pe-
nedès)
Tram. 250-01595/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2009 al 11.02.2009).

Finiment del termini: 12.02.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.01.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	dels	recursos	de	cooperació	al	de-
senvolupament
Tram. 250-01597/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 44525 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

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 Cáma-
ra, presentan la siguiente propuesta de resolución para 
que sea substanciada en la Comisión de Cooperación 
y Solidaridad

exposición de moTiVos

La Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat de Cataluña para el 2009 prevé un gas-
to en ayuda al desarrollo (AOD) a través de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de 49,9 
millones de euros. Está cantidad representa un retroceso 
en términos absolutos y relativos con respecto a los 67,4 
millones de euros destinados a la ACCD el año anterior 
para cooperación a favor del desarrollo.

El Gobierno de la Generalitat ha situado esta reducción 
del gasto en AOD, que supone un incumplimiento del 
escenario de crecimiento previsto en el Plan Director 
de Cooperación al Desarrollo (2007-2010) aprobado por 
el Parlamento de Cataluña, en el contexto de la actual 
crisis económica. De acuerdo con el Gobierno, la pre-
sente coyuntura obligaría a una reducción y una racio-
nalización de los gastos en cada uno de los ámbitos de 
gobierno que justificaría el descenso en la cifra absoluta 
destinada, en este caso, a la ACCD.

La ACCD debería, en consecuencia, compensar este 
descenso y ajustar sus previsiones de gasto, especial-
mente en una materia tan sensible como la cooperación 
al desarrollo de la que depende el bienestar, e incluso la 
supervivencia, de seres humanos, reduciendo o elimi-
nando su participación en aquellos proyectos superfluos 
que carezcan de una finalidad material demostrable, y 
ciñendo su colaboración solamente a aquellos planes 
de actuación que redunden en la mejora de la salud, 
educación y bienestar de las personas de estos países 
en vías de desarrollo.

Sin embargo, según ha sido publicado, la ACCD ha 
subvencionado con 150.000 euros la instalación de dos 
carpas, bautizadas como Espacio para los Derechos 
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colectivos de los Pueblos, un centro administrativo 
y de prensa y una línea de stands informativos en el 
Forum Social Mundial que tendrá lugar del 29 al 31 
de enero en Bélém do Pará, Brasil, para la celebración 
de conferencias y mesas redondas en torno la autode-
terminación. Para el Director General de esta agencia, 
Andreu Felip, apoyar económicamente esta iniciativa 
es parte de su responsabilidad para situar por primera 
vez en la agenda de este evento el tema de los derechos 
colectivos de los pueblos. Este hecho demuestra una 
clara confusión de prioridades por parte de la ACCD 
que debe ser corregida.

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. Destinar prioritariamente los fondos de cooperación 
al desarrollo a aquellos proyectos vinculados directa-
mente con la mejora de las condiciones de vida de las 
personas en situación de pobreza, en especial a aquellos 
planes destinados al desarrollo del modelo económico, 
sanitario y educativo de los países en vías de desarro-
llo.

2. No destinar recursos a proyectos relacionados con 
cuestiones que supongan una intromisión o ingerencia 
en la política interna de los Estados, como la relaciona-
da con el ejercicio de supuestos derechos colectivos de 
determinados pueblos.

Palau del Parlament, 20 de enero de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	l’estació	de	Lleida-Pirineus	
del	tren	d’alta	velocitat	a	la	xarxa	viària	
d’accés
Tram. 250-01598/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44594 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Jordi Montanya i Mías, 

diputat 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 substanciada a 
la Comissió de Política Territorial.

exposició de moTius

L’AVE s’ha convertit en un dels principals mitjans de 
transport a Catalunya. Des de la seva entrada en servei, 
només el trajecte entre Barcelona i Madrid l’han fet 
servir gairebé 1,9 milions de passatgers. Per tant les 
estacions de l’AVE a Catalunya s’han convertit en un pol 
d’atracció de persones, entre viatgers i acompanyants 
que comporta també un increment de mobilitat de ve-
hicles que acudeixen a les estacions.

Però no sempre, les estacions estan suficientment se-
nyalitzades i disposen dels serveis suficients per atendre 
als usuaris. Aquest fet es va posar en evidència amb 
l’entrada en servei de l’estació del Camp de Tarragona, 
on durant un temps, no hi havia senyalitzacions a les 
carreteres d’accés a l’estació, ni suficient transport pú-
blic, taxis ni aparcament.

Però aquesta situació que es va començar a resoldre 
a Tarragona, encara resta pendent de fer a Lleida, on 
l’estació de l’AVE fa més temps que funciona. Així, 
aquells usuaris que vulguin desplaçar-se a la ciutat de 
Lleida per agafar l’AVE, no torbaran ni a les carreteres 
que porten a la ciutat, ni en el propi nucli urbà de Lleida, 
els senyals que l’orientin sobre l’itinerari a seguir per 
arribar a l’estació. Tanmateix, si al arribar a l’estació es 
vol aparcar el vehicle, no ho podrà fer en les immedia-
cions de la pròpia estació, ja que ADIF encara no s’han 
acabat les obres del nou aparcament i els aparcaments 
alternatius no estan senyalitzats.

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 adequadament els itineraris per arribar a 
l’estació de l’AVE de Lleida-Pirineus a la xarxa viària 
de la seva titularitat a la demarcació de Lleida.

2. Demanar al Govern de l’Estat la senyalització dels 
itineraris per arribar a l’estació de l’AVE de Lleida-Piri-
neus a la xarxa viària de titularitat de l’Estat a Lleida.

3. Sol·licitar a l’Ajuntament de Lleida, la millora de 
la senyalització dels accessos a l’estació de l’AVE de 
Lleida-Pirineus i dels seus aparcaments.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2009

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Jordi Montanya
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Proposta	de	resolució	sobre	el	replante-
jament	de	l’estudi	informatiu	i	d’impacte	
ambiental	del	projecte	«Millora	general.	
Nova	carretera.	Connexió	oest	de	la	va-
riant	sud	de	Lleida	(C-13)	amb	la	carre-
tera	A-2.	Tram	Lleida	-	Alcarràs»
Tram. 250-01599/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44595 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Jordi Montanya i Mías, 
diputat 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 substanciada a 
la Comissió de Política Territorial.

exposició de moTius

El Govern va treure a informació pública el passat 19 de 
desembre de 2008, l’estudi informatiu i d’impacte ambi-
ental del projecte de Millora General. Nova Carretera. 
Connexió Oest de la variant sud de Lleida (C13) amb 
la carretera A2. Tram Lleida Alcarràs.

La proposta elaborada pel Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques per a la construcció d’aquest 
tram de l’anomenada variant sud de Lleida afecta greu-
ment a tot una sèrie de conreus i espais de l’anomenada 
Horta de Lleida. L’Horta es un espai productiu, agrícola 
i natural unit a la ciutat de Lleida, representa un dels 
seus patrimonis més importants i és una garantia del 
seu equilibri social i mediambiental.

La variant sud de Lleida és una infraestructura de gran 
importància que ha estat llargament reclamada i que 
porta anys d’endarreriment. Durant tot el procés de 
definició, molts particulars, entitats i institucions han 
presentat al·legacions al projecte definit pel Govern de 
la Generalitat que no han estat considerades.

El mes de juliol de l’any 2006 posteriorment al juliol 
de 2007, tots els grups de l’Ajuntament de Lleida, apro-
vaven una moció conjunta relativa a la variant sud de 
Lleida en que demanaven al Govern l’estudi de dues 
noves alternatives suggerides per minimitzar l’impacte 
ambiental de la variant sud. Amb el projecte presentat 
pel Govern aquest desembre, tot i presentar dues al-
ternatives, es fa palès que el Departament de Política 
Territorial ha desestimat les demandes ciutadanes.

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 replantejar l’estudi informatiu i d’impacte 
ambiental elaborat pel projecte Millora General. Nova 
Carretera. Connexió Oest de la variant sud de Lleida 
(C13) amb la carretera A2. Tram Lleida Alcarràs, per 
tal de tenir present les al·legacions presentades pels ciu-
tadans, entitats i institucions a fi de preservar els espais 
naturals i conreus d’alt valor ambiental i paisatgístic de 
l’Horta de Lleida.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2009

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Jordi Montanya

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	dels	estudis	d’enginyeria	informàti-
ca	i	enginyeria	tècnica	informàtica
Tram. 250-01600/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44969 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, 
Diputats, 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 substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats: 

exposició de moTius

Els estudis de Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Infor-
màtica neix a partir de la Llicenciatura i la Diplomatura 
en Informàtica. El Decret 327/1976, de 26 de febrer 
establia llavors la necessitat que els ensenyaments en 
informàtica es desenvolupessin a través de l’educació 
universitària i de formació professional. Els Reials De-
crets 1459/1990, 1460/1990 i 1461/1990, de 26 d’octubre 
establien les directrius generals dels plans d’estudi que 
conduïen a l’obtenció dels títols de Enginyeria i Engi-
nyeria Tècnica en Informàtica.

Amb posterioritat a aquesta Decrets, algunes Comuni-
tats Autònomes van crear els corresponents Col·legis 
Oficials d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica Informà-
tica, però continua encara pendent la regulació de la 
professió, que correspon a l’Estat. En la Unió Europea 
existeix un registre en el que cada país inclou les seves 
professions regulades. Pel que respecte a l’Enginyeria 
Informàtica en la UE està regulada en Alemanya, Fran-
ça, Itàlia, Grècia, Islàndia, Liechtenstein, Regne Unit 
i Portugal.
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Actualment, el títol universitari en l’àmbit de les En-
ginyeries en Informàtica a Espanya es considera una 
professió no regulada, i per tant, el seu desenvolupa-
ment pot ser realitzada per qualsevol, sigui o no titulat, 
amb l’única exclusió que les denominacions d’Enginyer 
i Enginyer Tècnic en Informàtica està reservat pels seus 
titulats.

Al empara del article 28 de la Llei Orgànica 11/1983, 
de 25 d’agost, de Reforma Universitària, amb posteri-
oritat, s’han reconegut el títol de Enginyer Tècnic en 
Informàtica de Sistemes, el títol de Enginyer en Infor-
màtica de Gestió i el títol de Enginyer en Informàtica. 
Posteriorment, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
que modifica la Llei Orgànica d’Universitats 6/2001, de 
21 de desembre. Al marge d’aquesta regulació, l’exercici 
de la professió per la que les titulacions habilita es troba 
encara pendent de l’explicita regulació de conformitat 
amb el mandat constitucional. La dispersió normati-
va aconsella unificar i precisar la regulació d’aquesta 
professió.

La Disposició final Primera de la llei 12/1986, de 1 
d’abril, sobre la regulació de les atribucions professio-
nals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics, autoritza al 
Govern de l’Estat per desenvolupar reglamentàriament 
les disposicions recollides en aquesta llei.

Les tecnologies relacionades amb la informàtica, habi-
tualment englobades en la denominació de Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació (TIC), són actu-
alment l’eina amb la que la nostra societat afronta gran 
part de les seves necessitats i un dels principals motors 
de progrés.

Davant el gran desenvolupament, passat, actual i futur 
d’aquestes TIC, és necessari un marc regulador de la 
seva activitat i de la formació i qualificació necessà-
ria per poder portar a terme feines tècniques derivades 
d’aquest marc.

És per això, que tant la Conferència Espanyola de Di-
rectors i Degans de Enginyeria Informàtica (CODDI) 
en representació dels Centres Universitaris Espanyols 
que imparteixen els estudis de Enginyeria Informàtica, 
Enginyeria Tècnica en Informàtica i el Col·legis profes-
sionals d’Enginyeria en Informàtica de tota Espanya han 
manifestat el seu malestar davant la despreocupació i la 
manca de compromís que ha vingut mostrant el Govern 
de l’Estat respecte als estudis de enginyer informàtic en 
Espanya, i la manca d’una regulació de la professió.

S’ha de buscar una regulació de la professió de Engi-
nyer i Enginyer Tècnic en Informàtica. És evident que 
la manca d’aquesta regulació explícita deixa la porta 
oberta a la falta de professionalitat, arribant en molts ca-
sos a causar greus perjudicis a la societat. És per evitar 
aquest perjudici que s’ha d’establir un marc jurídic que 
protegeixi l’interès general front a les conseqüències 
que comporta el desconeixement sobre les implicacions 
tècniques, així com l’absència de formació i qualifica-
ció tècnica que necessita el desenvolupament d’aques-
tes tecnologies, donat l’altíssim dinamisme i creixent 
complexitat.

Una situació com la present, on les titulacions univer-
sitàries han d’adaptar-se al Espai Europeu d’Educació 

Superior, i donada la importància de la responsabilitat 
civil, i per garantir que els serveis i productes del àmbit 
de la informàtica al servei de la societat de la informa-
ció posseeixen el màxim nivell de qualitat i per evitar 
possibles conflictes, és necessari elaborar una llei d’atri-
bucions professionals per a la professió de Enginyeria 
en Informàtica. 

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 de Catalunya a realitzar les gestions oportunes 
davant el Govern de l’Estat, per tal que reguli, en el 
període de temps més breu possible i de forma explícita, 
la Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica, així 
com la seva consideració en igualtat de condicions que 
la resta de les enginyeries espanyoles, reconeixent la 
gran importància d’aquesta professió en el desenvolu-
pament de la societat actuals.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	a	
la	formació	dels	desocupats	del	sector	
de	la	construcció	i	l’obtenció	de	la	tar-
geta	professional
Tram. 250-01601/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme: 

exposició de moTius

A partir de l’1 de gener de 2012, com a conseqüència de 
l’aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, regula-
dora de la subcontractació en el sector de la construcció 
i del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la 
Construcció, serà necessari per treballar en el sector 
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de la construcció disposar de la Targeta Professional de 
la Construcció (TPC). La targeta acredita la formació 
mínima necessària rebuda pel treballador en matèria 
de prevenció de riscos, la seva categoria professional 
i la seva vida laboral. També serveix per acreditar els 
altres cursos de formació que es rebin o l’experiència 
en el sector, entre altres aspectes.

La targeta la poden sol·licitar tant els treballadors d’em-
preses enquadrades en l’àmbit del sector de la construc-
ció, com els aturats que acreditin haver treballat 30 dies 
en el sector durant el darrer any.

Els treballadors hauran de realitzar una formació inicial 
de caràcter general de vuit hores amb aspectes bàsics 
sobre seguretat, prevenció i salut i un segon cicle de ca-
ràcter més específic en funció de l’ofici o lloc de treball 
que tindrà una durada mínima de 20 hores.

En el cas de les microempreses, que són la majoria del 
sector a Catalunya, sovint els treballadors s’ocupen de 
diferents tasques dins l’obra, el que els obliga a rebre 
formació en cadascuna de les àrees, rebent en molts 
casos una formació redundant pel segon cicle. Això pot 
representar que cada treballador hagi de fer fins a 120 
hores de formació. Per això, des del sector es demana 
que s’estableixin matèries comunes entre mòduls que 
permetés evitar aquesta repetició de matèries.

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 que d’acord amb els agents socials més re-
presentatius del sector de la construcció a Catalunya, 
s’impulsi la formació dels aturats del sector de la cons-
trucció amb la realització de cursos de formació ocu-
pacional que permetin obtenir els coneixements bàsics 
necessaris de prevenció, salut i seguretat laboral i la 
formació de segon cicle específica pels oficis i llocs de 
treballs requerits per obtenir la Targeta Professional de 
la Construcció (TPC).

Palau del Parlament, 20 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabo-
ració	d’un	pla	per	a	impulsar	el	sector	
logístic	i	la	creació	d’ajuts	a	l’abando-
nament	de	l’activitat	dels	professionals	
del	sector
Tram. 250-01602/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 44990 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Política Territorial: 

exposició de moTius

La crisi que està afectant a la nostra economia està dei-
xant els seus efectes en molts sectors, àmbits socials i 
econòmics de la nostra. Un dels sectors en el que l’ac-
tual situació de la crisi està més afectat és el sector del 
transport.

La davallada en l’activitat del trànsit de mercaderies, 
ha provocat que durant l’any 2008 un 1641 empreses 
dedicades al transport a Catalunya van haver de deixar 
la seva activitat entre els mesos de juny i desembre, se-
gons les dades de la Federació Nacional d’Associacions 
d’Empresaris del Transport Discrecional de Mercade-
ries. A Espanya més de 6.100 empreses transportistes 
van entrar en fallida l’any passat. Amb aquestes dades 
Catalunya es col·loca al capdavant de les Comunitats 
Autònomes més perjudicades per la crisi en el sector 
del transport de mercaderies.

El tancament d’aquest número d’empreses de l’àmbit del 
transport ha comportat la pèrdua de nombrosos llocs de 
treball, el que sens dubte agreuja encara més, la compli-
cada situació econòmica de moltes famílies catalanes.

El juny de 2008 es va signar l’acord relatiu al transport 
de mercaderies per carretera a Catalunya, entre la Gene-
ralitat i les entitats més representatives d’aquest sector. 
Una de les mesures previstes era per la situació d’aban-
donament de l’activitat. En el darrer any, i a conseqüèn-
cia del tancament de les empreses transportistes, la línia 
d’ajuts a l’abandonament de l’activitat ha de representar 
una de les principals actuacions del Govern per tal de 
minimitzar les conseqüències que la crisi està produint 
en el sector del transport de Catalunya.
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Amb aquest objectiu, juntament amb el de reduir al 
màxim els efectes del l’exponencial ritme de destrucció 
d’empreses del transport a Catalunya, des del Govern 
s’ha de treballar per l’adopció d’un pla, que d’acord amb 
el sector, i altres agents econòmics i socials vagi dirigit 
al salvament d’aquest important sector a Catalunya.

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 de Catalunya a: 

1. Elaborar, d’acord amb el sector del transport i els 
altres agents econòmics i socials, un pla integral que 
tingui per objectiu el foment de la competitivitat del 
sector logístic a Catalunya, així com les mesures neces-
sàries per a minimitzar l’impacte de la crisi econòmica 
en aquest sector.

2. Desenvolupar, de forma preferent i en el menor temps 
possible, el cinquè punt de l’acord relatiu al transport de 
mercaderies per carretera a Catalunya, signat el 12 de 
juny de 2008, entre el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques i les entitats més representatives 
del sector, relatiu a la creació d’ajuts a l’abandonament 
de l’activitat per part dels professionals del sector.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’oferta	formativa	de	formació	profes-
sional	relacionada	amb	la	construcció
Tram. 250-01603/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45600 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafel López i 
Rueda, 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 per tal que sigui substan-
ciada a la Comissió d’Educació i Universitats

exposició de moTius

Tradicionalment, el sector de la construcció ha estat 
acusat –no sempre amb rigor– de ser un dels sectors 

amb més dèficits formatius i especialment en quant a 
prevenció de riscos laborals. Aquest moment en que la 
càrrega de treball del sector ha disminuït considera-
blement, pot ser el millor moment per tal que els tre-
balladors del sector puguin millorar la seva preparació 
i poder reincorporar-se amb una millor formació quan 
les circumstàncies del sector siguin millors.

Malgrat això, tant l’oferta de formació reglada com 
ocupacional adreçada al sector de la construcció, no 
es correspon amb el pes que aquest sector, tot i la crisi, 
representa en l’economia catalana. Tanmateix l’oferta 
formativa no abasta ni molt menys tots els àmbits que 
inclou el sector de la construcció. Això ha comportat 
que en els darrers anys, el sector de la construcció s’hagi 
vist obligat a nodrir-se de treballadors amb una escassa 
preparació o experiència.

El sector de la construcció ha fet una important apos-
ta per la millora de la formació dels treballadors del 
sector. Aquesta voluntat s’ha posat de manifest en els 
acords del IV Conveni Col·lectiu General del Sector 
de la Construcció en que s’obliga a rebre una formació 
inicial de caràcter general de vuit hores amb aspectes 
bàsics sobre seguretat, prevenció i salut i un segon ci-
cle de caràcter més específic en funció de l’ofici o lloc 
de treball que tindrà una durada mínima de 20 hores. 
L’aplicació del conveni significarà una inversió de prop 
de 500 milions d’euros per part del sector.

Bona part d’aquesta formació ve a cobrir les mancances 
formatives que es deriven d’una falta d’oferta formativa 
reglada en matèria de construcció. A aquests dèficits cal 
afegir que la desaparició de la figura de l’aprenent en el 
sector de la construcció ha impedit la formació de nou 
personal qualificat. Les associacions empresarials i gre-
mis del sector de la construcció fa temps que reclamen 
una millora de l’oferta relacionada amb la construcció 
en la Formació Professional i que els alumnes puguin 
també beneficiar-se de beques-salari.

Per aquest 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 ampliar l’oferta formativa reglada a la Formació 
Professional relacionada amb les professions del sector 
de la construcció, permetent que els alumnes puguin 
beneficiar-se de beques-salari, per tal de millorar la 
qualificació professional dels treballadors del sector.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda
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Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’un	servei	de	radiologia	perma-
nent	a	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-01604/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45602 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael Luna i Vivas, Jordi Montanya i Mías i M. 
Belén Pajares i Ribas, Diputats, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut: 

exposició de moTius

Els Pirineus és un dels destins preferits per aquelles per-
sones que practiquen l’esquí com a esport d’hivern. Són 
nombroses les estacions d’esquí present al llarg de tota 
la serralada pirinenca i que al seu voltant han establert 
els serveis necessaris per a donar la màxima seguretat, 
i facilitats a tots els que visiten aquestes instal·lacions 
esportives.

Una de les prioritats per les administracions públiques 
ha d’ésser l’establiment d’aquells serveis públics bàsic 
en les proximitats de les estacions d’esquí amb els que 
poder solucionar qualsevol contingència que pugui apa-
rèixer o succeir durant la pràctica d’aquest esport, o 
simplement durant l’estada en les instal·lacions de la 
pròpia estació d’esquí.

Són centenars de persones les que es desplacen cap a les 
estacions d’esquí, principalment, caps de setmana i perí-
odes festius de la temporada d’hivern. Moltes d’aquestes 
persones pateixen durant aquest temps alguna incidèn-
cia que requereix la intervenció de professionals de la 
sanitat. En la seva gran majoria, els casos que neces-
siten de la intervenció d’un metge són per a lesions de 
traumatologia.

La manca d’uns serveis de traumatologia dotats de tots 
els serveis necessaris, principalment d’aparells de radi-
ologia és una realitat en gran part de les poblacions on 
es situen les principals pistes d’esquí. Aquest és el cas 
de la població de Sort (Pallars Sobirà). Són nombroses 
les urgències mèdiques que requereixen de la pràctica 
de proves per imatge com la radiologia.

Cal assegurar l’existència de serveis públics que puguin 
tenir alguna incidència durant la pràctica d’aquest es-
port. Principalment dels sanitaris, amb els que poder 
donar resposta d’una forma ràpida, i sense grans despla-

çaments que poden perjudicar a l’estat de salut d’aque-
lles persones que s’han lesionat com a conseqüència de 
la pràctica de l’esquí.

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 de Catalunya a implantar en el municipi de Sort 
(Pallars Sobirà), donat l’elevat nombre de persones que 
practiquen esports de muntanya, un servei de radiologia 
permanent per a poder donar servei a les urgències mè-
diques que necessitin de proves diagnostiques.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Jordi Montanya i Mías, M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	la	Canonja,	a	
Tarragona
Tram. 250-01605/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) agrupant-les en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va 
aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic de les 
ARE del Camp de Tarragona el passat 18 de setembre 
de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista a l’entitat municipal descentralit-
zada de la Canonja.

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-
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lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sòl transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

Així, tan sols al Camp de Tarragona, i segons les deter-
minacions que consten a l’Avantprojecte del Pla Territo-
rial Sectorial de l’Habitatge, hi havia, fa uns mesos per 
planificació urbanística aprovada, més de 17.000 pos-
sibles habitatges amb algun tipus de protecció, això és, 
més de 7.000 habitatges sobre els que preveu el possible 
desenvolupament de les ARE en aquest àmbit territori-
al. Reserva que anirà augmentant en la mesura que hi 
s’aprovin nous instruments urbanístics de planificació.

A aquesta xifra, cal sumar-li els milers d’habitatges 
que en aquest àmbit territorial estan a la venda. Re-
sulta evident, en aquest sentit que l’oferta està molt per 
sobre la demanda, per les excepcionals circumstàncies 
del sector.

Actualment a La Canonja i hi ha un gran estucatge d’ha-
bitatge lliure sense vendre, i hi ha programada, a banda 
de l’ARE que ens planteja, habitatge suficient per a sa-
tisfer les necessitats naturals de creixement de l’entitat 
municipal descentralitzada. A més, els preus han caigut, 
i actualment es troben al mercat preus d’habitatges infe-
riors a preus màxims d’Habitatges de Protecció Oficial, 
especialment el de preu concertat i concertat català.

Segons consta a la memòria de l’ARE de La Canonja, 
l’actual Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), 
compta amb un cens de població de 5.150 habitants, i 
en l’àmbit de l’ARE es proposa la construcció de 1.421 
habitatges. Aquesta Àrea Residencial Estratègica, pot 
suposar doncs un increment de població de 4.263 habi-
tants a La Canonja.

Això suposa un increment demogràfic i urbanístic de 
característiques sobredimensionades, per a una EMD, 
que en l’actualitat té un increment poblacional anual del 
3,2%, i més si tenim en compte que en aquests moments 
les actuacions urbanístiques en procés a la Canonja su-
posaran ja un augment poblacional de 1.500 habitants.

Per altra banda, el nucli de La Canonja, esdevindrà, 
molt probablement, en els propers semestres, un nou 
municipi a Catalunya, i per tant, haurà de passar per 
un procés d’assimilació i també de nova planificació 
de quin ha de ser el seu creixement urbanístic, això 
implica la redacció d’una normativa que pot restar to-
talment condicionada per la programació d’aquest ARE 
contingut dins del Pla Director Urbanístic (PDU) de les 
comarques del Camp de Tarragona.

Entenem que l’ARE proposat té una densitat excessiva 
(60 habitatges/ha) i que algunes dels immobles pro-
posats (pb+5) no s’adiuen a l’entorn, que tenen unes 
alçades de planta baixa més dues plantes.

A més l’ARE en qüestió te dissenyada la seva vialitat 
d’esquena al poble, i per tant trencant un dels principis 
de l’urbanisme actual, que és el desenvolupament ur-

banístic sostenible, basat en la configuració de models 
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavorint la cohesió social, i atenguin la preservació dels 
sistemes de vida tradicionals i consolidin un model de 
territori globalment eficient.

Tot i que el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
és favorable al desenvolupament residencial d’aquest 
sector de l’EMD de la Canonja, entenem que no pot 
fer-se sota unes condicions que poden limitar les de-
cisions sobre la planificació del futur municipi en els 
propers vint anys, donat que el desenvolupament de 
l’ARE és preveu en dues fases, la segona, mai abans de 
deu anys de l’aprovació definitiva del PDU del Camp 
de Tarragona.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Reduir la densitat, l’alçada dels edificis propers a la tra-
ma urbana actual, i el número d’habitatges a incloure 
a l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de la Canonja, 
fent possible un creixement més sostenible de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada, actualment en procés de 
segregació, i per tant respectant-li la seva autonomia 
i capacitat de planificació, fent la proposta que aquest 
ARE prevegi una edificació màxima de 650 habitatges, 
per a un període de 10 anys, sol·licitant a més una re-
visió de la vialitat del sistema, per garantir un sistema 
cohesionat amb la realitat actual.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Joan Miquel 
Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	i	la	revisió	del	projecte	de	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	Pou	Boronat,	
de	Tarragona
Tram. 250-01606/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 45606 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca i 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.
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exposició de moTius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques agrupant-los en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
aprovà inicialment, el 18 de setembre de 2008, el Pla 
Director Urbanístic de les ARE del Camp de Tarragona, 
publicat al DOGC núm. 5231, de 8 d’octubre de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista al municipi de Tarragona, anome-
nada «Pou Boronat». ARE al que diferents particulars 
han realitzat al·legacions.

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-
lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sòl transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

Així, tan sols al Camp de Tarragona, i segons les deter-
minacions que consten a l’Avantprojecte del Pla Terri-
torial Sectorial de l’Habitatge, hi havia, fa uns mesos 
per planificació urbanística aprovada, més de 17.000 
possibles habitatges amb algun tipus de protecció, això 
és, més de 7.000 habitatges amb protecció sobre els 
que preveu el possible desenvolupament de les ARE en 
aquest àmbit territorial. Reserva que anirà augmentant 
en la mesura que s’aprovin nous instruments urbanístics 
de planificació d’acord amb la legislació vigent.

A aquesta xifra, cal sumar-li els milers d’habitatges que 
en aquest àmbit territorial estan en aquest a la venda, i 
els milers d’habitatges previstos en el nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat de 
Tarragona aprovat inicialment.

Els preus han caigut, i actualment es troben al mercat 
preus d’habitatges inferiors a preus màxims d’Habitat-
ges de Protecció Oficial, especialment el de preu con-
certat i concertat català. Situació que no queda refle-
xada a la memòria econòmica de previsió d’ingressos 
d’aquesta ARE.

L’ARE coneguda com a Pou Boronat afecta de ple a les 
«Parcel·les Bonaire», que es correspon a un petit àmbit 
completament parcel·lat, si bé cal considerar-lo com a 
sòl urbà no consolidat. La planificació local més recent, 
el defineix l’àrea com a àmbit ocupat prioritàriament 
per construccions aïllades, amb una parcel·la mínima 
de 600 m2, una densitat màxima de 15 hab/ha, i alçada 
màxima de 7,5 metres. L’aprovació inicial del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) del Camp de Tarragona, trenca el 

model existent passant d’una tipologia poc densa i semi-
urbana, a una tipologia de ciutat d’alta densitat.

La proposta formulada suposarà pels propietaris de les 
«Parcel·les Bonaire» i altres propietaris que hi tenen 
edificacions residencials, uns perjudicis enormement 
lesius en el patrimoni dels afectats i difícil quantifi-
cació.

L’Ajuntament de Tarragona, s’ha manifestat pública-
ment per variar el plantejament inicial recollit en el 
PDU i poder mantenir aquesta tipologia semi-urbana 
de les edificacions residencials existents en l’actualitat, 
i especialment pel que fa a les conegudes com a parcel-
les Bonaire.

És conegut el plantejament de la Conselleria de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques que impulsa les ARE, 
que no s’adoptarien models que anessin en contra de la 
voluntat municipal, institució en principi competent en 
la planificació urbanística local.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Que és procedeixi a,

– La reducció del projecte, pel que fa a la seva mag-
nitud, ordenació resultant, i despeses d’urbanització, 
així com la creació del sector de millora urbana de les 
«Parcel·les Bonaire», i que tingui en compte també les 
altres edificacions residencials existents a la zona, per a 
que part de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) plan-
tejat respecti la identitat com espai residencial semi-
urbà del sector.

– La revisió en profunditat de la documentació del pro-
jecte (memòria, normativa i cartografia), especialment 
de la proposta d’ordenació, per minimitzar els impactes 
negatius del projecte, respectant íntegrament les Parcel-
les Bonaire i el seu entorn immediat.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Joan Miquel 
Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’exclusió	
de	l’àrea	residencial	estratègica	de	les	
Borges	Blanques	(Garrigues)	del	Pla	di-
rector	urbanístic	de	les	àrees	residenci-
als	estratègiques	de	Ponent
Tram. 250-01607/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 45607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, 
Anna Miranda i Torres, i Josep M. Pelegrí i Aixut, di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exposició de moTius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) agrupant-los en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprovà 
inicialment, el 10 de setembre de 2008, el Pla Director 
Urbanístic de les ARE de Ponent (Terres de Lleida).

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista al municipi de les Borges Blanques, 
ARE al que diferents entitats, particulars i partits polí-
tics han realitzat al·legacions.

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-
lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sól transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

Actualment a les Borges Blanques hi ha un gran estucat-
ge d’habitatge lliure sense vendre, aproximadament 600 
vivendes. Els preus han caigut, i actualment es troben 
al mercat preus d’habitatges inferiors a preus màxims 
d’Habitatges de Protecció Oficial, especialment el de 
preu concertat i concertat català.

L’ARE proposat a les Borges Blanques, que preveu un 
creixement urbanístic, amb 368 habitatges, és incohe-
rent i incompatible amb l’actual planificació municipal, 
doncs en l’actualitat existeixen en l’actualitat tres Plans 
Parcials per a desenvolupar, un d’ells (el PP2 amb una 
previsió del 50% d’habitatge de protecció oficial, 268 
habitatges dels quals 143 de protecció oficial) és a més 
és limítrof on s’ha previst la nova ARE.

La població actual de Les Borges Blanques és d’uns 
5.700 habitants, però amb la planificació recentment 
aprovada i l’ARE, el creixement immediat de la pobla-
ció podria arribar a ser de fins a un 66%.

Resulta evident pel que s’ha exposat que el municipi 
de les Borges Blanques, no presenta dèficits de sòl d’ús 
residencial per fer efectiu el dret de la ciutadania a un 
habitatge digne i adequat.

El grup parlamentari de Convergència i Unió, conside-
ra que no hi ha una demanda d’habitatge de protecció 
oficial a les Borges Blanques, que no pugui ser cana-
litzada per l’oferta existent a l’actualitat, com també en 
un futur, oferta que evidentment es veurà incrementada 
pels desenvolupaments urbanístics que s’iniciïn i aquells 
que pugui aprovar el municipi.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Que es desprogrami, i s’exclogui del Pla Director Ur-
banístic de les Àrees Residencials Estratègiques de 
Lleida l’ARE corresponent al municipi de Les Borges 
Blanques.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Anna Miranda 
i Torres, diputada del G. P. de CiU; Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’exclu-
sió	de	l’àrea	residencial	urbanística	de	
Lleida	del	Pla	director	urbanístic	de	les	
àrees	residencials	estratègiques	de	Po-
nent
Tram. 250-01608/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45608 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, 
Josep Maria Pelegrí i Aixut, Anna Miranda i Torres, i 
Marta Alòs i Lòpez, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) agrupant-los en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprovà 
inicialment, el 10 de setembre de 2008, el Pla Director 
Urbanístic de les ARE de Ponent (Terres de Lleida).

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista al municipi de Lleida. ARE al que 
diferents entitats, particulars i partits polítics han rea-
litzat al·legacions.

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-
lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sòl transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

L’ARE proposat a la ciutat de Lleida, no sembla prio-
ritzar la creació de sòl residencial per habitatge de pro-
tecció oficial. Els objectius que consten a la memòria 
de l’ARE situa en primer lloc «produir un nou accés a 
Lleida a través d’un vial que connecta l’antiga nacional 
amb l’estació del TGV i el centre de Lleida», objectiu 

que no està justificat donat que aquest vial ja està pro-
jectat, licitat i en construcció al marge de la tramitació 
i posterior aprovació de l’ARE.

En l’apartat 2.1 del Pla Director Urbanístic (PDU) si-
tua com a segon objectiu: «col·locar a la cruïlla entre 
aquest nou vial i la Nacional uns grans paquets de co-
mercial».

Aquesta utilització divergeix dels objectius pels quals, 
pretesament, es van crear els ARE, com a figura d’actu-
ació urbanística de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) 
orientada per a fer actuacions urgents, prioritzant la pro-
moció de sòl per habitatge protegit.

I no és fins al tercer objectiu que presenta el PDU de 
l’ARE de Lleida que trobem que el que és pretén també 
és «augmentar el parc d’habitatges de protecció oficial 
i lliure en un barri cèntric de Lleida»

Resulta evident pel que s’ha exposat que el municipi 
de Lleida, no presenta dèficits de sòl d’ús residencial 
per fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge 
digne i adequat, doncs en els darrers mesos s’han pro-
duït nombroses modificacions puntuals a la planificació 
urbanística per tal de donar més densitat d’habitatge de 
protecció oficial en totes i cada una d’aquestes modi-
ficacions.

En aquest sentit no podem oblidar que la planificació 
urbanística que es programa a la ciutat de Lleida, ja ho 
fa amb un a densitat de reserva d’habitatge de protecció 
oficial de fins al 40%.

No pot utilitzar-se com excusa de la planificació d’aques-
ta ARE, el possible augment de la demanda de sòl per la 
proximitat de la nova estació de TGV Lleida-Pirineus, 
obviant que el Pla Especial de l’Estació ja preveu en 
l’àmbit més immediat de l’estació, la construcció de 681 
habitatges.

Per altra banda, tant en el barri de Pardinyes com al 
barri de Balàfia, hi ha projectes de creixement resi-
dencial molt important. Resulta evident, doncs, que en 
un mercat local com el de Lleida, extraordinàriament 
saturat d’oferta d’habitatge en règim lliure, amb apro-
ximadament 2.000 habitatges acabats i buits, i amb sòl 
i actuacions urbanístiques aprovades i planificades per 
construir al voltant de 20.000 habitatges, en l’horitzó 
2009-2020, la promoció d’una quantitat tant important 
d’habitatges nous com és preveu en aquest nou ARE, 
només farà que perjudicar la viabilitat econòmica del 
conjunt del sector de la construcció i dificultar la venda 
d’una gran quantitat d’habitatge construït.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent
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3.10.25.

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Que es desprogrami, i s’exclogui del Pla Director Urba-
nístic de les Àrees Residencials Estratègiques de Lleida 
l’ARE corresponent al municipi de Lleida.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Josep Maria 
Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; Anna 
Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Marta Alòs 
i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	despro-
gramació	de	l’àrea	residencial	estratè-
gica	Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí,	de	
Manlleu	(Osona),	i	l’exclusió	d’aquesta	
àrea	del	Pla	director	urbanístic	de	les	
àrees	residencials	estratègiques	de	les	
comarques	centrals
Tram. 250-01609/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45609 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) agrupant-los en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques 
Centrals aprovà inicialment, el 30 de setembre de 2008, 
el Pla Director Urbanístic de les ARE de les Comarques 
Centrals.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista al municipi de Manlleu, anomenada 
«Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí».

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-

lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sòl transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

A Manlleu mateix, la planificació prevista per l’Ajun-
tament de Manlleu, amb una població de 20.091 hab. 
l’any 2.007, ja ha previst el seu creixement preveient, la 
seva planificació urbanística aprovada a finals del 2007, 
que puguin arribar a construir-se al municipi fins a un 
total de 4.236 nous habitatges, dels quals, 1.474 estaran 
subjectes a algun tipus de protecció pública, conside-
rant-se aquesta quantitat, més que suficient pel desen-
volupament i creixement previst pel municipi. És així, 
que, Convergència i Unió, reitera que cal concentrar els 
esforços en l’execució del planejament aprovat.

La delimitació de l’ARE que es proposa a Manlleu no 
és ni la més adequada ni la necessària per a la ciutat. 
El propi Ajuntament així ho ha manifestat en les al-
legacions que ha presentat la institució municipal per tal 
que sigui retirat aquest ARE del Pla Director Urbanístic 
de les Comarques Centrals i és compromís conegut per 
part del Conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de no tirar endavant cap ARE en contra de la 
voluntat política municipal.

La delimitació de l’ARE plantejat, és inadequada, qües-
tió que es basa en que es desvirtua el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) existent, desbordant 
les previsions del mateix, incrementant l’edificabilitat 
en un 13%, la densitat residencial en un 25%, el que su-
posa que acabi doblant-se el nombre d’habitatges finals, 
passant de 1.172 habitatges als 2.273 que preveu l’ARE 
redactat dins del Pla Director Urbanístic (PDU) de les 
comarques centrals.

Atès el que s’ha exposat, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Que es desprogrami, i s’exclogui del Pla Director Ur-
banístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) 
de les Comarques Centrals, l’ARE corresponent al mu-
nicipi de Manlleu, anomenada «Teuleres-Benet-Serra-
llo-Poquí» atès que l’ARE desvirtua el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), atès que va contra la 
voluntat majoritària de l’Ajuntament de Manlleu i per 
respecte a l’autonomia municipal i al principi de sub-
sidiarietat.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Ramon Espa-
daler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	suspen-
sió	de	l’àrea	residencial	estratègica	de	
Reus	(Baix	Camp)	del	Pla	director	urba-
nístic	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01610/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de medi ambienT i habi-
TaTge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Carles Sala i Roca, Diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Decret Llei 1/2007, va decidir impulsar el desenvolu-
pament de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) 
agrupant-los en Plans Directors. En aquest sentit, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona aprovà 
inicialment, el 18 de setembre de 2008, el Pla Director 
Urbanístic de les ARE del Camp de Tarragona, publicat 
al DOGC núm. 5231, de 8 d’octubre de 2008, i amb un 
període d’exposició pública fins el 19 de desembre de 
2008.

Convergència i Unió considera que les ARE són una 
figura urbanística que el que fa és imposar un model 
urbanístic no consensuat entre les formacions polítiques 
presents a l’Ajuntament de Reus i que deforma el plane-
jament local, per quant en la formulació i aprovació del 
Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona pel qual 
es desenvolupa l’ARE de Reus la Comissió Territorial 
d’Urbanisme ha tret al Ple de l’Ajuntament de Reus la 
potestat en l’ordenació del propi territori, i a més ha 
obviat en la seva formulació els processos de partici-
pació de la ciutadania, participació que és imperativa 
en la formulació del planejament general. Entenem, a 
més, que el model urbanístic plantejat en l’ARE de Reus 
ens és aliè, ja que preveu unes densitats excessivament 
elevades, uns edificis amb excessiva alçada, de nou i 
catorze plantes, així com el canvi de classificació del 
sòl de més de 200.000m² així com un increment de la 
demanda molt important de subministraments (aigua i 
llum, especialment) a la part nord de la ciutat.

Aquest Grup Parlamentari comparteix la voluntat de 
cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habitat-
ge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, però entenem 
que la formulació de les ARE resulta innecessària com 
a instrument per a generar més sòl per a la construcció 

d’habitatge assequible, ja que amb les reserves de sòl 
per habitatge protegit que la Llei d’Urbanisme preveu 
per als nous desenvolupaments residencials amb caràc-
ter general en els municipis de més de 10.000 habitants 
(40% del sostre edificable: 20% per HPO de règim 
general, 10% per HPO concertat, 10% per habitatge 
concertat) s’assoleix suficient proporció similar al 50% 
del nombre d’habitatges protegits previstos a l’ARE.

Cal tenir present, a més, que l’increment de cessió 
d’aprofitament que ha previst el Decret Llei 1/2007 de 
mesures urgents en matèria urbanística, que permet ob-
tenir un 15% d’aprofitament mig en comptes del 10% 
establert amb caràcter general en qualsevol actuació 
urbanística, l’obtindrà el consorci –en el que ha de par-
ticipar obligatòriament l’Institut Català del Sòl– que 
s’estableixi, en la seva qualitat d’administració actuant 
i no pas l’Ajuntament.

Tampoc s’ha especificat com funcionarà el consorci que 
ha d’elaborar tota la planificació, gestió i urbanització. 
Atès que en les actuals circumstàncies econòmiques 
no pot garantir-se la participació de la iniciativa pri-
vada ni pel que fa a costejar els costos d’urbanització 
i gestió ni pel que fa a obtenir el benefici legítim de 
l’acció urbanitzadora, la viabilitat econòmica de l’ARE 
no queda suficientment garantida i menys, als preus de 
venda que s’han previst dels habitatges de renda lliure 
–segons es deriva de la Memòria econòmica–, en un 
moment d’important davallada dels preus dels habitat-
ges en el nostre entorn, podent-se arribar a l’extrem que 
per poder desenvolupar-la s’hagin d’arribar a expropiar 
les propietats, sense que l’Administració disposi dels 
fons necessaris.

Reus disposa en aquests moments de centenars d’habi-
tatges buits, molts dels quals es podrien acollir al De-
cret d’Habitatge Concertat Català, i, a més, havent-hi la 
previsió de desenvolupar diferents àmbits d’actuació ur-
banístics aprovats que poden, i hauran d’acollir segons 
la normativa urbanística vigent, habitatge de protecció 
oficial suficient per a les properes dècades. Per tant, tot 
sembla indicar que el desenvolupament d’aquesta ARE 
respon més a la voluntat de fer participar als propietaris 
de l’àmbit en el pagament de la construcció del tram 
pendent de la ronda nord de Reus, que no a una neces-
sitat d’habitatge.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a suspendre en el Pla Director Urbanístic del 
Camp de Tarragona, l’Àrea Residencial Estratègica de 
Reus, a fi i efecte de poder consensuar un projecte amb 
tots els agents implicats (Administració de la Genera-
litat, Ajuntament de Reus, propietaris afectats i altres) 
i obrir un procés de participació ciutadana.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Carles 
Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	Guarde-
ria	Fluvial	de	la	Federació	Catalana	de	
Pesca	Esportiva	i	Càsting
Tram. 250-01611/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de medi ambienT i habi-
TaTge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu Adjunt, 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució.

exposició de moTius

Diversos mitjans de comunicació escrita de Catalunya i 
d’Andorra i la televisió pública catalana s’han fet ressò 
de les protestes dels 18 guardes de pesca fluvial per 
l’impagament de la seva nòmina dels mesos de setem-
bre, octubre i novembre de 2008.

La Guarderia Fluvial està vinculada a la Federació Ca-
talana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC), i els seus 
guardes desenvolupen tasques com ara el control de la 
documentació i els permisos dels pescadors, la vigilàn-
cia del nivell d’aigua als rius, el control del furtivisme, 
el rescat de peixos, etc. De forma genèrica donen suport 
als agents rurals del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge en el control d’extensa i dendrítica xarxa 
fluvial de Catalunya.

Actualment la responsabilitat de les denúncies recau en 
els agents rurals, mentre que els guardes fluvials poden 
efectuar comisos de peixos obtinguts per mètodes il-
legals o incomplint allò que es disposa a les ordres de 
veda, les resolucions anuals per les quals s’estableixen 
les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hà-
bils i les normes generals relacionades amb la pesca a 
les aigües continentals de Catalunya.

En el seu dia l’esmentada Federació va triar com a in-
tegrants de la Guarderia Fluvial un seguit de persones 
coneixedores dels topants dels rius i torrents i amb una 
dilatada trajectòria de pescadors respectuosos, que amb 
el pas del temps han esdevingut cuidadors dels rius. Els 
18 guardes de pesca fluvial es distribueixen per les 32 
Zones de pesca controlada, vigilant trams de riu vincu-
lats als territoris d’on procedeixen.

Els agents rurals, els agents del Servei de Protecció de 
la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil) i els recent-
ment desapareguts guardes de les reserves nacionals de 
caça han desenvolupat una excel·lent tasca de control de 

la caça i uns molt ajustats censos d’espècies de mamífers 
i d’aus declarades en perill d’extinció, com per exemple 
l’isard, el gall fer o la perdiu blanca. Però els pescadors 
i el Departament de Medi Ambient i Habitatge també 
han valorat molt positivament l’activitat de control de 
la xarxa hidrogràfica, tant pel que fa al seguiment de 
les poblacions piscícoles com per la vigilància dels rius, 
que els guardes de pesca fluvial han efectuat al llarg 
d’aquests darrers anys com a suport als agents rurals.

Vist que cal evitar la degradació dels rius i de les mas-
ses d’aigües continentals y dels ecosistemes aquàtics 
de Catalunya.

Vist que la gestió dels aprofitaments piscícoles corres-
pon a la Generalitat de Catalunya, que durant els setze 
darrers anys ha mantingut uns canals de cogestió i de 
col·laboració amb la Federació Catalana de Pesca Es-
portiva i Càsting (FCPEC).

Coneixedors de la gran vàlua de les tasques que ha de-
senvolupat la Guarderia de pesca fluvial amb els seus 18 
guardes, en base al control de les poblacions piscícoles i 
dels ecosistemes aquàtics continentals de Catalunya.

Vist que el 28 d’octubre de 2004 la FCPEC i el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge van signar un conve-
ni en el qual s’establien les competències i mitjans de la 
Guarderia Fluvial de la FCPEC i l’aportació econòmica 
del Departament per al seu sosteniment.

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) Donar compliment en tots els seus termes al conveni 
signat el 28 d’octubre de 2004 amb la Federació Catala-
na de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC), i molt especi-
alment pel que fa als compromisos del Departament de 
suport econòmic a la Guardia Fluvial de la Federació.

b) Estudiar la creació d’un servei especialitzat de guar-
deria fluvial dins el Cos d’Agents Rurals del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge, incorporant els 
18 treballadors de la Guarderia Fluvial de la Federació 
Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut; portaveu Adjunt del G. P. de CiU; 
Agustí López i Pla, diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	interven-
ció	del	Govern	en	la	negociació	i	el	pa-
gament	de	les	indemnitzacions	per	les	
expropiacions	de	les	obres	de	desdo-
blament	del	tram	entre	Reus	i	Alcover	
de	la	carretera	C-14
Tram. 250-01612/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, Carles Sala i Roca, i Felip Puig i Godes, Diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució.

exposició de moTius

En les expropiacions de les obres del desdoblament de 
la carretera C-14 de Reus a Alcover s’està produint una 
situació inadmissible per als afectats:

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques se n’ha desentès des de l’inici del procés, perme-
tent que l’empresa adjudicatària hagi actuat lliurement 
i sense aplicar cap tipus de control a la gestió de les 
expropiacions ni de l’execució de l’obra de manera que 
a dia d’avui encara resten pendents moltes restitucions 
a les finques afectades i encara no s’han regularitzat 
les superfícies realment afectades per l’obra ni s’han 
expropiat les restes de finca inviables econòmicament 
pels propietaris afectats. Aquets fets demostren, un cop 
més, la nul·la sensibilitat del Govern de la Generalitat 
cap a la pagesia, principal col·lectiu afectat.

El Departament competent no ha intervingut en cap 
moment per tal d’aconseguir un acord entre l’empresa 
adjudicatària i el conjunt d’afectats, ha permès que les 
negociacions es dilatin en el temps, arribant a l’extrem 
que pràcticament la totalitat dels expedients hagin vist 
necessari recórrer al Jurat d’Expropiacions de Catalu-
nya (fet que allarga en més de dos anys el procediment i, 
per tant, el cobrament de les indemnitzacions). Fins ara 
situació mai vista dins l’execució d’obra pública.

Un cop el Jurat d’Expropiació ha determinat la quantia 
que l’empresa adjudicatària de les obres, Reus-Alcover 
Concessionària de la Generalitat S.A. ha d’abonar als 
damnificats, la possibilitat que la Concessionària retardi 
el pagament de les Resolucions del Jurat d’Expropiació 
i les recorri als Tribunals, mitjançant un recurs conten-
ciós administratiu, podria causar un retard d’anys en el 

pagament de les quantitats i un perjudici inassumible 
pels propietaris. Cal considerar que hi ha famílies que ja 
han manifestat que estan passant per una greu situació 
econòmica degut a aquests retards.

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, que ja ha recepcionat l’obra, en funcionament i 
oberta al trànsit des de fa 6 mesos, no pot ara abando-
nar als expropiats emparant-se amb que es tracta d’una 
qüestió privada, ja que com a entitat pública interessada 
en el seu moment en les expropiacions, ha de vetllar pel 
compliment de l’equilibri econòmic entre les parts.

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

proposTa de resolució

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

1. Treballar i cercar les fórmules de compromís neces-
sàries per tal que els expropiats de la carretera C-14 
(de Reus a Alcover) puguin percebre les indemnitzaci-
ons fixades pel Jurat d’Expropiacions el més immediat 
possible.

2. Assumir la seva responsabilitat en el procés mediant 
entre parts fins a la definitiva resolució dels conflictes 
apareguts en la negociació de les indemnitzacions i en 
l’execució de l’obra.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Carles 
Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Felip Puig i Go-
des, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	asse-
gurances	agràries
Tram. 250-01613/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió d’agriculTura, ramaderia 
i pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Xa-
vier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució:
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exposició de moTius

La situació econòmica que avui està patint la nostra 
societat ha de preocupar a l’administració pública i 
al govern del nostre país, i s’ha de ser capaç de posar 
mesures sobre la taula, i de fer propostes que intentin 
minimitzar aquesta greu crisi econòmica i d’intentar 
posar-se al costat dels empresaris del nostre país, per 
ajudar-los, en la mesura que sigui possible, a superar 
aquesta situació.

És sabut que el món agrícola del nostre país, considerant 
que aquest també inclou el sector empresarial del co-
merç de la fruita, l’exportador, el comercialitzador de la 
fruita catalana, l’empresari agrícola, sempre està sotmès 
a circumstàncies que no pot administrar ni gestionar 
per ell mateix, com ho és la meteorologia. La pluja, la 
pedra, el fred, la neu, són elements que influeixen, mas-
sa cops de manera negativa, en els camps i els conreus 
del nostre país.

Això afecta especialment a la producció i a la comercia-
lització, i a la incertesa de què les inversions, el temps 
esmerçat en els camps, i la despesa en productes per 
assegurar la qualitat de la collita, són a l’albir del temps, 
que permeti obtenir uns bons productes del món agrari, 
fruit del treball i l’esforç dels empresaris pagesos del 
nostre país, i poder comercialitzar-los degudament.

L’esforç dels empresaris agrícoles de cada any per 
obtenir una bona collita pot resultat frustrat pel mal 
temps, el fred, la neu, el gel, que impossibilita aquests 
resultats.

Certament existeixen mecanismes per assegurar la co-
llita. Les assegurances agràries en són un exemple. Però 
tampoc en aquest cas, existeix una certesa en poder 
obtenir tots els beneficis que es podrien d’acord amb el 
treball; no seran els mateixos.

Un problema sobre aquesta qüestió que cal analitzar 
i fer propostes és la inversió i el cost que avui té l’em-
presari agrari per fer front a aquestes contingències ad-
verses meteorològiques. L’existència privilegiada, en 
règim de pseudo monopoli de l’empresa asseguradora, 
imposa una limitació a la lliure voluntat de l’empresari 
agrari a l’hora d’obligar-lo a assegurar la totalitat de 
la producció, quan la seva voluntat seria la de fer-ho 
parcialment.

Cal afegir, a més, i tenir-ho molt en compte, especial-
ment en aquesta època de crisi econòmica, que el cost 
que té l’empresari de la instal·lació de xarxes, no garan-
teix l’assegurança de la totalitat de la possible produc-
ció. La instal·lació d’aquestes malles a les finques, amb 
un cost considerable per a l’empresari, no és suficient 
per a l’empresa asseguradora.

Cal afegir, a més, que aquests fets repercuteixen directa-
ment en els empresaris comercialitzadors i exportadors 
dels nostres productes agraris, especialment la fruita, i 
que també cal tenir-les en compte.

Cal donar resposta des de l’administració a aquesta pro-
blemàtica –que potser pot semblar petita però que és 
important per al sector–, i que preocupa notablement a 
aquest sector econòmic del nostre país.

És per aquest motiu que des del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió es formula la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Analitzar, conjuntament amb el sector, tan el pro-
ductor com el comercialitzador, la problemàtica actual 
en relació a la posició de domini de l’asseguradora pel 
risc agrari, i de les actuals circumstàncies i riscos que 
assumeix l’empresari agrari en relació a la seva voluntat 
d’assegurar la seva collita.

2. Assumir el cost addicional que pot suposar la contra-
ctació de l’assegurança per part de l’empresari agrari, 
quan tingui instal·lades les malles i xarxes que haurien 
de constituir garantia suficient.

3. Concertar i consensuar amb el sector mencionat ante-
riorment aquelles condicions que suposin i que permetin 
facilitar als empresaris agraris, en el seu conjunt, a ac-
cedir a aquest complement del govern per l’assegurança 
agrària.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut; portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Xa-
vier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’actuació	
de	l’Institut	Català	del	Crèdit	Agrari
Tram. 250-01614/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45614 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió d’agriculTura, ramaderia 
i pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Maria Pelegrí 
i Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Xa-
vier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució

exposició de moTius

La crisi econòmica afecta a tots els sectors productius 
del nostre país amb més o menys intensitat.

El sector agrari ha estat difícilment afavorit i ajudat en 
aquests últims anys. Això ha comportat que la crisi eco-
nòmica que pateixen ara la resta de sectors productius 
de Catalunya, el sector agrari fa ja temps que la pateix, 
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necessitant recolzament del Govern de la Generalitat 
amb urgència.

L’Institut Català de Crèdit Agrari (ICA) exerceix, com 
a Govern, la funció de concedir crèdits als empresaris 
agraris del nostre país. Tanmateix l’excés de burocràcia 
i l’obligació d’ésser avalats també per les entitats bancà-
ries fa que molts dels possibles beneficiaris no obtinguin 
finalment aquests crèdits imprescindibles per fer front 
a les necessitats del sector.

Donada la situació actual del sector bancari existeixen 
molts inconvenients que dificulten l’obtenció efectiva 
d’aquests crèdits de l’ICA.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que l’Institut Català de Crèdit Agrari actuï 
com a banc privat en totes les seves activitats agràries, 
tant del sector de la producció com del sector de la co-
mercialització i exportació, simplificant així els tràmits 
administratius i garantint els crèdits agraris tan estratè-
gics per afrontar el futur del sector.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Maria Pelegrí i Aixut; portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Xa-
vier Pallarès i Povill; diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	especial	de	trasllat	de	gent	
gran	i	de	discapacitats	amb	problemes	
de	mobilitat
Tram. 250-01615/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45615 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de saluT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, M. Rosa Fortuny i 
Torroella, i Francesc Sancho i Serena, diputats 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

proposTa de resolució sobre la creació d’un serVei 
especial de TrasllaT de persones grans i discapaciTaTs 
físics amb problemes de mobiliTaT

exposició de moTius

Diàriament, nombroses persones de la tercera edat i 
disminuïts físics, que no tenen mobilitat i necessiten ser 
traslladades, han d’esperar de dues a quatre hores en els 
hospitals i centres de rehabilitació de la sanitat pública 
a què les ambulàncies que realitzen aquest transport 
assistencial els retornin a casa després d’haver acudit 
a una consulta mèdica, anàlisi, exploració o servei de 
teràpia o rehabilitació.

Aquestes persones, amb salut precària i generalment 
amb greus deficiències físiques i mentals que, a més, 
requereixen d’atencions constants (medicaments, incon-
tinències, escalfor, menjar), passen soles o en compa-
nyia de familiars impotents, un veritable calvari cada 
vegada que han d’assistir a un d’aquests centres, cosa 
que, malauradament per les seves circumstàncies, es 
produeix molt sovint, convertint la seva limitada vida 
en un patiment permanent que no es correspon amb allò 
que caldria esperar d’una mínima assistència social; és a 
dir, que sigui respectuosa i curosa amb els pacients.

Aquests fets es produeixen, entre d’altres raons, perquè 
els serveis d’ambulàncies que realitzen aquests trans-
ports assistencials (prèviament sol·licitats pel metge de 
capçalera i, per tant, programats) no contemplen aquests 
desplaçaments com un servei integral d’anada i torna-
da, sinó que es limiten a portar al malalt al lloc de la 
cita. Posteriorment, el pacient, una vegada ha estat atès, 
ha de tornar a demanar l’ambulància com si es tractés 
d’una nova petició, la qual cosa fa que l’espera es produ-
eixi indefectiblement, sense tenir en compte que aquella 
persona ja porta més de dues o tres hores fora de casa.

La conclusió d’aquest drama quotidià és que moltes per-
sones malaltes que han d’anar al metge i requereixen 
d’aquest servei d’ambulàncies, passen un promig d’en-
tre quatre i sis hores (de vegades més) abandonades en 
passadissos o vestíbuls sense cap mena d’atenció i en 
la més absoluta de les indefensions, a causa d’un servei 
poc eficient.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a crear un 
servei especial de trasllat per a persones grans i disca-
pacitats físics amb dificultats de mobilitat, per tal de 
garantir amb eficàcia i el menor temps d’espera possible, 
el seu trasllat, i posterior retorn a la llar, als centres hos-
pitalaris per tal de realitzar les seves visites mèdiques.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; M. 
Rosa Fortuny i Torroella, diputada del G. P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

85

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autorit-
zació	de	la	construcció	de	la	passarel-
la	de	connexió	entre	l’àrea	de	descans	
de	l’autopista	C-32	i	el	centre	d’acolli-
da	turística	de	Teià,	Alella	i	el	Masnou	
(Maresme)
Tram. 250-01616/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Joan Morell i Comas, i Josep Rull i Andreu, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució

exposició de moTius

En el municipi de Teià (Maresme) s’està portant a terme 
la prova pilot dels centres d’acollida turística (CAT) de 
la Generalitat de Catalunya, a través del conveni en-
tre el Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 
i l’Ajuntament de Teià, subscrit a 10 de desembre de 
2007, amb l’assumpció del cost de 701.000 euros a càr-
rec del Consorci Turisme de Catalunya, dotació a la 
qual s’hi ha afegit un ajut extraordinari addicional de 
la Direcció General de Turisme de 274.000, per millo-
res del projecte executiu elaborat des d’aquesta direcció 
general.

Al seu torn i prèviament, el 10 de maig de 2007, els 
alcaldes de Teià, Alella i el Masnou van signar un proto-
col amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
i el director general d’ACESA de compromisos de totes 
les parts; el Departament d’assumir els costos del CAT; 
els tres ajuntaments les obres d’urbanització de l’entorn 
–l’Ajuntament de Teià totes les tramitacions urbanísti-
ques i licitacions; i ACESA l’execució de la passarel·la 
o connexió turística a peu entre l’Àrea de descans de 
l’autopista C-32 al seu pas pel Masnou i Teià (a tocar 
del camí d’Alella) i la zona d’equipaments del CAT i del 
celler romà de Vallmora (de fet, a l’estil de l’existent al 
pont del Diable a Tarragona o la del Mèdol), la clau de 
l’èxit d’aquest centre pilot.

Atès que l’’autorització per a construir aquesta passarel-
la s’està demorant més del compte.

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 autoritzar 
la construcció de la passarel·la de connexió turística 
entre l’àrea de descans de l’autopista C-32 i el Centre 
d’acollida turística dels municipis de Teià, Alella i el 
Masnou (Maresme).

Palau del Parlament, 8 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. de CiU; Joan Morell i 
Comas, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	desen-
volupament	d’un	pla	de	dinamització	co-
mercial	del	districte	de	Nou	Barris,	de	
Barcelona
Tram. 250-01617/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45623 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de Treball, indúsTria, co-
merç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Felip Puig i Godes, i 
Carles Pellicer i Punyed, Diputats del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

Nou Barris és un districte de Barcelona situat en l’ex-
trem nord d’aquesta ciutat, entre la serra de Collserola 
i l’Avinguda de la Meridiana.

Aquest Districte, Nou Barris, disposa al seu entorn d’un 
comerç i d’uns mercats de producte frescs excel·lents en 
els seus carrers i places, que porten a terme a més d’una 
activitat econòmica i empresarial important, una funció 
de cohesió social i d’activitat ciutadana des de la vessant 
de la dinamització de la societat en aquest àmbit.

Nou Barris necessita d’un Pla de Dinamització Co-
mercial, entès aquest com un instrument basat en la 
coresponsabilitat dels agents públics i privats que hi 
intervenen, per aconseguir com a objectiu la millora, 
la promoció i la modernització de l’oferta comercial de 
l’àrea. Caldria, en aquest Pla de Dinamització Comer-
cial la constitució d’una comissió de treball composada 
pels diferents dinamitzadors/tècnics, ens públics i amb 
la participació de les associacions comercials, mitjan-
çant la Federació de Comerciants de Nou Barris que 
desenvolupa una essencial tasca de coordinació, suport 
i dinamització del comerç, per elaborar els criteris del 
Pla; concretament, el Pla de Dinamització Comercial 
hauria de tenir com a objectius la millora de la compe-
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titivitat del teixit comercial del Districte de Nou Bar-
ris, la seva dinamització comercial, la promoció de les 
associacions comercials, la millora de la formació i les 
actuacions de promoció sobre comerç.

Com a conseqüència d’aquest Pla de Dinamització Co-
mercial, cal, alhora, que les administracions desenvo-
lupin en el Districte actuacions pel manteniment i la 
qualitat de la via pública, portant a terme actuacions en 
urbanisme comercial per a afavorir el seu desenvolupa-
ment, especialment la construcció de nous aparcaments, 
la millora de la il·luminació i de la neteja en els carrers i 
places, la millora de la vialitat i la senyalització, tenint 
cura de tot l’àmbit urbà.

Totes aquestes actuacions han de desenvolupar-se i im-
pulsar-se en la línia de treball consensuada en el marc 
de Consell de Comerç del Districte de Nou Barris.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar en el Districte de Nou Barris 
(Barcelona), un Pla de Dinamització Comercial amb 
la col·laboració dels agents econòmics i empresarials 
–com la Federació de Comerciants de Nou Barris– i les 
administracions implicades.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Felip 
Puig i Godes, diputat del G. P. de CiU; Carles Pellicer 
i Punyed, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	comuni-
cació	ferroviària	del	Bages
Tram. 250-01618/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució per tal que si-
gui substanciada a la Comissió de Política Territorial

exposició de moTius

La comarca del Bages i la seva capital Manresa dispo-
sen d’unes deficients comunicacions de transport públic, 

tant dins de la ciutat i la comarca com amb l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

Tant el servei de RENFE com el servei de Ferrocarrils 
de la Generalitat, ofereixen unes prestacions que dei-
xen molt que desitjar a inicis del segle xxi. En aquests 
moments es triga més en arribar a Barcelona en tren 
que quan es van inaugurar les línies ferroviàries. Per 
fer un recorregut que supera de poc els seixanta quilò-
metres, es triga més d’una hora de viatge, el que fa que 
moltes persones desestimin el transport públic i optin 
pel vehicle privat, tot i haver de pagar els peatges de 
l’autopista.

La comarca del Bages pateix una manca acumulada 
d’inversions en els darrers anys que no es correspon amb 
el seu pes a Catalunya. Els pressupostos d’inversions de 
la Generalitat de Catalunya han anat caiguent tots els 
anys excepte el 2008, per la construcció del centre pe-
nitenciari de Lledoners. En els pressupostos de 2009, 
la caiguda de les inversions és del 49,73%. La inversió 
per habitant es va situar en 292 euros quan la mitjana de 
Catalunya es situa en 577 euros per habitant.

El Pla de Transport de Viatgers 2008-2012, pel que fa 
a Manresa i el Bages és poc ambiciós i deixa aquest 
territori lluny de les previsions de millora ferroviària 
que s’esperaven.

La darrera decisió del Govern de la Generalitat de 
suprimir del projecte del Pla Director Urbanístic de 
l’Eix Transversal Ferroviari el ramal entre Martorell i 
Manresa, que havia de servir per connectar el Port de 
Barcelona i l’Eix Transversal Ferroviari, conjuntament 
amb el ramal d’Igualada, ha significat un episodi més 
del progressiu abandó de la comarca del Bages pel que 
fa a inversions en infraestructures.

La comarca del Bages necessita importants inversions 
en matèria de mobilitat que han estat reclamades tant 
per les seves principals institucions: l’Ajuntament de 
Manresa o el Consell Comarcal del Bages i també per 
importants entitats ciutadanes i els agents econòmics i 
socials com el Consorci Viari de la Catalunya Central i 
la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.

És prioritari millorar les comunicacions a l’àrea metro-
politana de Barcelona, millorant sobretot les freqüències 
de pas, els temps dels trajectes i la diversitat de desti-
nacions. Del contrari el desenvolupament econòmic i 
social del Bages i del conjunt de la Catalunya Central 
quedarà realment compromès.

Per aquest 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. Recuperar el ramal ferroviari entre Manresa i Mar-
torell al projecte de l’Eix Transversal Ferroviari i que 
s’inclogui aquest compromís en el Pacte per a les Infra-
estructures de Catalunya.
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2. Reclamar al Govern de l’Estat que, en el termini mà-
xim de 4 anys, es redueixin els temps de trajecte en la 
línia de RENFE entre Manresa i Barcelona per sota dels 
60 minuts i que les mesures necessàries s’executin dins 
el període 2009-2012.

3. Elaborar un pla d’infraestructures ferroviàries de 
Manresa i el Bages que concreti les dimensions i el ca-
lendari d’execució en el mig i el llarg termini. Aquest 
pla ha de dibuixar sobre un mapa la xarxa completa 
del sistema ferroviari que ha de permetre connectar 
Manresa amb el Bages, la Catalunya Transversal, l’àrea 
metropolitana de Barcelona, així com la línea actual de 
Manresa amb Lleida

4. Incorporar el ramal Martorell-Manresa al Pla Urba-
nístic de l’Eix Transversal Ferroviari aprovat inicial-
ment i que aquest sigui notificat a cada un dels Ajun-
tament afectats.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’asfaltatge	
del	tram	entre	Ripoll	i	Campdevànol	de	
la	carretera	N-152
Tram. 250-01619/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45625 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, 
diputat 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 substanciada a 
la Comissió de Política Territorial.

exposició de moTius

La passada tardor, el Ministeri de Foment va renovar el 
paviment de la carretera N152 entre Ripoll i Ribes de 
Fresser (Ripollès). Quan encara no fa ni un mes que es 
van acabar les obres en algun dels trams, el paviment 
s’ha aixecat i en tot el traçat entre aquests dues localitats 
apareixen múltiples forats.

En diversos trams d’aquest recorregut hi ha grans forats, 
evidència de que els treballs no es van fer adequada-
ment. Així tant a Campdevànol, com a Ribes de Fresser, 
l’asfalt s’ha aixecat, havent-hi grans forats al paviment 
que representen un greu perill per la conducció tant pels 

turismes i camions, com especialment per motocicletes 
i ciclistes, ja que aquesta és una ruta molt freqüentada 
i que acumula una alta sinistralitat viària.

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 que torni a 
asfaltar de nou el tram de la N152 entre Ripoll i Ri-
bes de Fresser (Ripollès), per tal de tapar tots els forat 
apareguts des de la darrera pavimentació realitzada la 
passada tardor.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	nombre	de	mòduls	i	places	del	taller	
ocupacional	«Mancomunitat	intermuni-
cipal	de	la	conca	d’Òdena	V»
Tram. 250-01620/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45626 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

exposició de moTius

La taxa d’atur de l’Anoia, en el mes de desembre de 
2008, era del 18,16%, una de les més altes de Catalu-
nya.

La Mancomunitat de Municipis de la Conca d’Òde-
na, formada pels municipis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla 
de Claramunt i Jorba va presentar el projecte de Taller 
d’Ocupació «Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena V».

El Govern, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, va aprovar l’esmentat projecte amb una oferta de 40 
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places. Una vegada fetes les entrevistes de preselecció 
hi ha una petició formal d’unes 800 persones en atur 
a la Conca d’Òdena, el que significa que només és pot 
atendre un 5% de la demanda.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a ampliar, 
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, el nom-
bre de mòduls i de places que es puguin ofertar en el 
Taller d’Ocupació «Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena V» per fer front a les necessitats ocupa-
cionals i socials dels municipis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla 
de Claramunt i Jorba.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	compa-
reixença	trimestral	del	Govern	per	a	in-
formar	sobre	la	desocupació
Tram. 250-01621/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45645 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de Treball, indúsTria, co-
merç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada 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

La greu crisi que està afectant l’economia mundial, té 
evidents repercussions a Catalunya, un país basat en 
l’economia productiva i amb una densa xarxa de petites 
i mitjanes empreses, i treballadors autònoms.

D’ençà fa uns mesos, les empreses multinacionals amb 
plantes a Catalunya estan portant a terme expedients 
de regulació d’ocupació. Però no només les grans com-
panyies es troben immerses en aquests processos, sinó 
les petites i mitjanes empreses que en depenen i les 
que no. Gairebé tot el sector industrial està immers en 
aquesta dinàmica.

La conseqüència de tot això és el creixement del nombre 
d’aturats. En aquest sentit, val a dir que cal conèixer les 

dades reals de què disposa el Govern per poder abordar 
el problema i formular propostes. Cal que el Govern 
assumeixi la necessitat d’informar periòdicament al país 
de les dades de l’atur, la seva avaluació i evolució, i de 
les polítiques per a fer-hi front.

Per tant, ha de ser en seu parlamentària, davant els re-
presentants del poble de Catalunya, on el Govern com-
paregui trimestralment.

Per tot l’exposat, el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a comparèixer en seu parlamentària cada trimes-
tre per informar de les dades de l’atur, la seva avaluació 
i evolució, i les polítiques per a fer-hi front.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU putada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Consell	de	Treball	Autònom	de	Ca-
talunya
Tram. 250-01622/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45646 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de Treball, indúsTria, co-
merç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada 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

La Llei estatal 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del 
Treball Autònom crea el Consell del Treball Autònom 
d’àmbit estatal, com a òrgan consultiu del Govern en 
matèria socioeconòmica i professional del treball au-
tònom.

D’acord amb l’article 22 de l’esmentada Llei, aquest 
Consell té la finalitat d’emetre el seu parer amb caràcter 
facultatiu sobre els avantprojectes de llei o projectes de 
reials decrets que incideixin sobre el treball autònom; 
de dissenyar les polítiques públiques de caràcter estatal 
en matèria de treball autònom; així com qualsevol altre 
assumpte que se sotmeti a la seva consulta per part del 
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Govern de l’Estat o dels seus membres, relacionat amb 
l’àmbit de les seves competències.

Així mateix, el punt 3 de l’article 22 estableix la possi-
bilitat de crear Consells del Treball Autònom d’àmbit 
autonòmic i que un representant designat per cadascun 
dels consells autonòmics existents formi part del Con-
sell del Treball Autònom estatal.

L’actual situació de crisi econòmica que pateix Catalu-
nya, tal com mostren les estadístiques, està tenint una 
especial incidència sobre els treballadors autònoms ja 
que cada dia més de 100 treballadors d’aquest col·lectiu 
cessen la seva activitat.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(CiU) es considera important que Catalunya, tenint 
en compte que concentra el major número d’afiliats en 
aquest règim especial de la Seguretat Social, disposi 
d’un Consell del Treball Autònom propi i pugui tenir 
representació en el Consell del Treball Autònom d’àmbit 
estatal, per tal d’aportar-hi les propostes específiques di-
rigides a aquest col·lectiu que es fan des de les adminis-
tracions i els agents econòmics i socials de Catalunya.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

proposTa de resolució

«El Parlament de Catalunya insta Govern de Cata-
lunya a:

1. Crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya, 
dotant-lo dels recursos econòmics i humans necessaris 
per tal que aquest pugui complir amb les seves funci-
ons.

2. Garantir que en el Consell del Treball Autònom de 
Catalunya es donarà cabuda a totes les entitats, patro-
nals i sindicats relacionats amb el treball autònom de 
Catalunya.

3. Garantir la participació d’un representant del Consell 
del Treball Autònom de Catalunya al Consell del Tre-
ball Autònom d’àmbit estatal.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	desdoblament	del	tram	en-
tre	les	Masies	de	Voltregà	i	Ripoll	de	la	
carretera	C-17
Tram. 250-01623/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de políTica TerriTorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució.

exposició de moTius

En repetides ocasions el conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques ha destacat la importància del des-
doblament de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll que 
forma part del Pla d’Eixos Viaris del Govern. A més, en 
resposta parlamentària del març del 2004 a la pregunta 
314-00008/07, el conseller responia el següent:

«L’actual govern de Catalunya considera prioritari el 
desdoblament de la C-17 en tot el traçat de Vic a Ripoll, 
i per això des del primer dia ha donat instrucció d’acce-
lerar la tramitació dels projectes que l’afecten.»

El juny del 2006 el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques va adjudicar la concessió de l’Eix 
Vic-Ripoll a l’empresa Cedinsa Concessionària. En 
aquell moment el conseller de PTOP va anunciar que 
els treballs començarien el quart trimestre del 2006 i 
finalitzarien a mitjans del 2009.

En declaracions del mes de setembre passat el conseller 
afirmava que les obres pendents del tram de les Masies 
de Voltregà a Ripoll es reemprendran al llarg del pri-
mer semestre del 2009 i no va determinar la data de 
finalització.

En data 7 de novembre del 2008 la resposta parlamentà-
ria del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
a la pregunta 314-14157/08 explica el següent:

«L’empresa adjudicatària ha de redactar el projecte 
constructiu corresponent al tram que va des del final 
de la variant de les Masies de Voltregà fins a Ripoll. 
Una vegada aquest projecte estigui redactat, s’iniciaran 
les obres. Es preveu que l’inici de les esmentades obres 
sigui durant el primer trimestre de 2009.»

Han passat més de quatre anys des de la primera respos-
ta del conseller i més de tres anys des de l’adjudicació 
de l’obra i en la resposta parlamentària del mes de no-
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vembre passat el conseller ens diu que l’empresa adju-
dicatària encara ha de redactar el projecte constructiu 
corresponent al tram que va des del final de la variant 
de les Masies de Voltregà fins a Ripoll. És realment 
sorprenent que en tot aquest temps encara no s’hagi re-
dactat aquest projecte constructiu, el que fa pensar que 
probablement aquesta no és la raó de l’endarreriment 
de les obres.

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 comen-
çar immediatament les obres del desdoblament de la 
carretera C-17 en el tram des de les Masies de Voltregà 
fins Ripoll.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	bescanvi	
d’habitatges	acabats	de	renda	lliure	per	
terreny	procedent	de	sòl	amb	aprofita-
ment	urbanístic	de	titularitat	pública
Tram. 250-01624/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 45648 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de medi ambienT i habi-
TaTge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Josep Rull i Andreu diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposta de resolució.

exposició de moTius

L’habitatge segueix essent una de les preocupacions més 
importants dels catalans. En aquests moments hi ha una 
important paràlisi en el sector que estar produint que 
l’estoc d’habitatges buits creixi constantment.

És en aquest sentit que recentment, aquest grup par-
lamentari, via interpel·lació i posterior moció varem 
instar al Govern a reorientar les polítiques d’habitatge 
per reactivar el sector.

Una de les vies que varem formular tenia com a objectiu 
donar sortida a l’estoc d’habitatge buit i començar a 

construir sòl ja transformat, fruit del planejament urba-
nístic, i preparat per poder-hi edificar nous habitatges.

És en aquest sentit que entenem que cal concretar di-
ferents propostes. Així, ens fem nostra la proposta del 
Gremi de la Construcció del Vallès, que proposa bes-
canviar habitatges acabats per sòl residencial, com una 
mesura que li pot permetre a l’Administració disposar 
de forma immediata d’habitatges per donar sortida al 
que s’estableix a l’article 73 de la Llei pel Dret a l’Ha-
bitatge.

Així, bescanviar edificis d’habitatges plurifamiliar de 
renda lliure (actualment d’impossible venda) per terreny 
procedent de cessió de sòl amb aprofitament urbanístic 
de titularitat pública.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
vies de col·laboració entre les Administracions de la 
Generalitat i local, i promotors, per tal que es bescan-
viï habitatges acabats per sòl residencial, convertint els 
habitatges de renda lliure en habitatges de protecció 
oficial de preu concertat català, i intercanviant-lo per 
sòl d’igual valor econòmic.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i 
Andreu, portaveu del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	convoca-
tòria	urgent	d’una	línia	especial	d’ajuts	
als	propietaris	forestals	afectats	per	les	
nevades	del	26	de	desembre	de	2008
Tram. 250-01625/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 45686 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa de la comissió de medi ambienT i habi-
TaTge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Ramon Espadaler 
i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

exposició de moTius

El passat dia de Sant Esteve es va registrar a diversos 
indrets de Catalunya una nevada intensa que va ocasio-
nar un mal considerable a diferents boscos. Comarques 
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com El Ripollès, el Berguedà, o Osona, entre d’altres, 
van veure com la neu malmetia molt particularment els 
boscos de pi, de manera que es fa del tot imprescindible 
una intervenció urgent.

A diferència del que passa amb els incendis forestals, 
l’actuació respecte els quals pot ser més generalitzada, 
les nevades requereixen un conjunt d’actuacions deta-
llades i individualitzades, alhora que urgents, a fi de re-
cuperar els camins malmesos i retirar la massa forestal 
afectada amb el clar objectiu d’evitar que aquests boscos 
incrementin el risc d’incendi forestal.

Per raons òbvies, aquestes actuacions de neteja i retirada 
del brancatge malmès, de retirada de part del combus-
tible dels boscos, s’han de dur a terme abans d’iniciar 
la temporada d’estiu.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent:

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a habilitar, amb urgència, les partides pres-
supostàries que s’escaiguin per tal de convocar el més 
aviat possible una línia especial d’ajudes als propietaris 
forestals afectats per la nevada de Sant Esteve. Aquesta 
línia d’ajudes contemplarà tant la neteja dels boscos, 
com la recuperació i millora dels camins forestals que 
hagin estat afectats.

En cap cas, la línia d’ajudes als propietaris forestals 
afectats per la nevada de Sant Esteve, anirà en detri-
ment de les habituals línies d’ajuda a la gestió forestal 
sostenible. Així mateix, el Govern posarà especial cura 
en gestionar-la de manera que els propietaris afectats 
puguin disposar de les ajudes a principis de la primave-
ra, a fi i efecte de poder realitzar els treballs de neteja i 
manteniment dels boscos abans de començar la propera 
campanya de prevenció d’incendis forestals el proper 
mes de juny.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	servei	de	pediatria	del	centre	d’as-
sistència	primària	de	Masquefa	(Anoia)
Tram. 250-01626/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares 
i Ribas, 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 Salut 

exposició de moTius

El servei de pediatria del Centre d’Atenció Primària de 
Masquefa, actualment, només realitza visites dos o tres 
tardes a la setmana. Anteriorment, l’esmentat servei es 
prestava totes les tardes dels dies laborables.

La població infantil del municipi, entre 0 i 14 anys, és 
de 1.500 nens i nenes aproximadament. Masquefa és 
un municipi que ha crescut molt en els darrers anys 
fruit de la seva proximitat a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

Un col·lectiu ampli de ciutadans de Masquefa així com 
el seu ajuntament han reclamat en diverses ocasions 
el restabliment dels horaris d’atenció pediàtrica ante-
riors, per tal que hi hagi pediatra totes les tardes de la 
setmana.

Catalunya era una de les millors comunitats en la qua-
litat de servei a l’atenció pediàtrica que es dispensa a 
l’atenció primària. És un model de qualitat basat en 
l’atenció de la salut i en la prevenció a futur.

Els pediatres són la porta d’entrada al sistema sanitari 
dels nostres infants, i són els professionals idòniament 
capacitats per tal de donar un servei de qualitat. L’aten-
ció als infants i adolescents per part de pediatres és el 
model d’atenció de la sanitat catalana que ha donat els 
millors resultats i que no és convenient canviar.

El nou model d’atenció pediàtrica del Departament de 
Salut preveu que els nens tinguin assignat un pediatra 
de referència pels casos que el metge de capçalera de-
rivi cap a aquest el pacient. Però en primera instància 
aquest pacient serà visitat pel metge de capçalera en els 
casos que el departament de salut distribueixi, en base 
al territori, la plaça de pediatra.
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Aquesta falta de planificació tant pel que fa a la incidèn-
cia pel creixement de la població infantil, com la que fa 
referència al dèficit de metges especialistes, és el que 
ha portat a haver de reduir l’atenció pediàtrica en molts 
centres d’atenció primària de Catalunya com és el cas 
de Masquefa.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a ampliar el servei de pediatria del Centre d’As-
sistència Primària del municipi de Masquefa (Anoia) 
per tal que hi hagi atenció pediàtrica totes les tardes 
dels dies laborables.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	funcionament	dels	consultoris	
locals	dels	nuclis	del	Badorc,	Ca	n’Agui-
lera,	Sant	Jaume	Sesoliveres	i	Can	Ca-
nals	de	Masbover,	de	Piera	(Anoia)
Tram. 250-01627/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares 
i Ribas, 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 Salut 

exposició de moTius

Actualment, el municipi de Piera (Anoia) té quatre 
consultoris locals als nuclis del Badorc, Ca n’Aguile-
ra, Sant Jaume Sesoliveres i Can Canals de Masbover. 
Aquests consultoris són fonamentals per aquests nuclis 
ja que garanteixen una atenció mèdica immediata, es-
pecialment a totes aquelles persones que tenen greus 
dificultats per a la seva mobilitat. No podem oblidar les 
deficiències del transport públic per connectar aquests 
nuclis amb el centre de la vila.

L’Ajuntament de Piera i el Servei Català de la Salut van 
signar un acord de col·laboració de data 18 de novembre 

de 2008. En l’esmentat acord es diu que ‘es mantindran 
oberts els quatre punts d’atenció actuals als nuclis fins 
a la inauguració del nou Centre d’Atenció Primària de 
Piera (es preveu que finalitzi l’obra l’any 2011). En el 
compromís quart s’especifica que «el CatSalut mantin-
drà l’atenció als consultoris de Can Canals i Ca n’Agui-
lera per un període màxim de 3 anys».

Amb el tancament dels referits consultoris, els més per-
judicats seran les persones més desprotegides, és a dir, 
aquelles que tinguin per diversos motius dificultats en 
la seva mobilitat perquè se’ls obligarà a recórrer entre 
4 i 9,5 quilòmetres en funció del nucli per una atenció 
que fins ara rebien a prop metres de casa seva.

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

proposTa de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a que, una vegada entri en funcionament el nou 
centre d’atenció primària del municipi de Piera (Ano-
ia), es mantinguin en funcionament els consultoris lo-
cals dels nuclis del Badorc, Ca n’Aguilera, Sant Jaume 
Sesoliveres i Can Canals de Masbover amb un horari 
d’atenció que permeti donar resposta a les necessitats 
dels usuaris.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	compensar	els	usua-
ris	per	les	alteracions	del	servei	de	ro-
dalia	a	causa	de	les	obres	de	la	sortida	
nord	de	Barcelona	del	tren	d’alta	velo-
citat
Tram. 250-01628/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució per tal que si-
gui substanciada a la Comissió de Política Territorial

exposició de moTius

Les obres de l’AVE en la sortida nord de Barcelona en 
direcció Girona i França comportaran importants alte-
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racions en el trànsit ferroviari de rodalies de Barcelona. 
Un cop més el fràgil servei de rodalies viurà afectacions 
que en disminuiran la qualitat del servei.

Les línies més afectades en aquest cas seran les que 
provenen de Sant Celoni-Massanet, Granollers, la línia 
C1 del Maresme i de nou la línia de l’aeroport que de-
sapareix per integrar-se a la línia C2-Nord.

Les alteracions a les línies i la desaparició d’algunes de 
les relacions directes entre estacions han estat avisades 
als usuaris amb menys de deu dies d’antelació ja que a 
partir del proper 31 de gener seran operatius els canvis. 
La manca d’informació amb temps haurà de ser suplida 
necessàriament amb personal d’informació.

Les alteracions del servei implicarà que algunes línies 
incrementin el temps del viatge per fer el mateix recor-
regut: així tant la línia de C2 nord trigarà entre 5 i 13 
minuts més en fer el recorregut i la línia C1, incremen-
tarà el temps de viatge entre 2 i 12 minuts més.

La disminució de la qualitat del servei de rodalies l’hau-
ran d’assumir tots els usuaris sense cap tipus de com-
pensació. Les tarifes que pagaran els usuaris seran les 
mateixes per un servei que serà qualitativament inferior. 
Els usuaris d’aquestes línies afectades haurien de tenir 
descomptes en les tarifes que abonen, ja que hauran de 
emprar més temps en desplaçaments.

Les obres que es fan a la Sagrera i a l’estació de Sant 
Andreu Comtal, tindran probablement més afectació 
de les inicialment previstes. Els usuaris han de poder 
recuperar els diners pagats pel servei en cas de que 
aquest sigui manifestament deficient com va ocórrer 
reiteradament en el servei de rodalies entre Vilanova 
i Barcelona durant les obres de l’AVE en l’entrada sud 
a la ciutat.

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

proposTa de resolució

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat l’establiment, 
per raó de les alteracions en la circulació de trens i dis-
minució de la qualitat del servei que durant dos anys 
comportaran les obres de l’AVE en la sortida nord de la 
ciutat, les següents mesures: 

1. Aplicació a partir del 31 de gener de 2009 d’un siste-
ma de bonificacions i reduccions en les tarifes que paga-
ran els usuaris de les línies afectades per les alteracions 
del servei o l’increment del temps dels recorreguts.

2. Establiment des de l’inici de les afectacions per les 
obres d’un sistema de devolució exprés del bitllet pagat 
per aquells trajectes que tinguin un retard superior als 
quinze minuts.

3. Establiment, d’una xarxa d’informadors a totes les 
estacions de la xarxa de rodalies que orienti als usuaris 
sobre els canvis produïts en línies i relacions.

4. Posada en funcionament d’una flota d’autobusos per 
tal de cobrir les incidències i eventuals interrupcions 
del servei.

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat reforçar les línies d’autobús de transport de 
viatgers per carretera que realitzen recorreguts paral·lels 
a les línies de tren afectades.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2009

Jordi Montanya i Mías Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	vaccí	
contra	el	virus	del	papil·loma	humà	i	so-
bre	l’increment	dels	pressupostos	dels	
programes	de	vaccinació	de	les	comu-
nitats	autònomes
Tram. 250-01629/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 45717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, M. Belén Pajares i Ribas, Diputada, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut: 

exposició de moTius

Des de la perspectiva de la salut publica, prevenir una 
malaltia com el càncer de coll uterí, és un benefici per 
la dona i pel conjunt de la població. El principal factor 
de risc per a desenvolupar el càncer de coll uterí és la 
infecció pel virus del papil·loma humà (HPV). El Pla de 
Salut va reconèixer que a Catalunya l’any 2005 el càncer 
va ser la segona causa de mortalitat en les dones.

A Catalunya, s’estima que es diagnostiquen anualment 
33.260 nous casos de càncer (13.460 en dones i 19.800 
en homes). Pel que respecta el càncer del coll d’úter les 
xifres es troben el 5% del total.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud va acordar la introducció de la vacuna com a 
sistemàtica en els calendaris de vacunacions de les Co-
munitats Autònomes abans de finalitzar l’any 2010. En 
aquest sentit, el Consejo Interterritorial va recomanar 
la vacunació contra el virus del papil·loma humà a les 
nenes adolescents d’una única cohort d’edat entre els 
11 i els 14 anys.

A Catalunya, el Departament de Salut va aprovar el 
nou decret de vacunacions durant el mes de novembre. 
L’esmentat decret inclou la vacunació contra el virus del 
papil·loma humà (HPV). Aquesta vacuna s’administrarà 
a les nenes que fan sisè curs d’educació primària i que 
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tenen entre 11 i 12 anys. Per tant la resta de nenes, que 
segons l’acord del Consejo Interterritorial, podien estar 
dins dels límits marcats, a Catalunya es queda fora.

La vacuna del virus papil·loma humà (HPV) s’adminis-
tra en tres dosis per tal que sigui eficaç, el cost aproxi-
mat de cadascuna de les dosis es troba al voltant dels 
150 euros. En el moment actual on les famílies pateixen 
la crisis econòmica, moltes es quedaran fora d’aquesta 
prestació ja que no podran fer front al pagament del 450 
euros que pot costar la vacuna.

Aquesta situació ha provocat la preocupació de molts 
pares i de les nenes adolescents, com per exemple a 
la ciutat de Badalona on les alumnes d’un institut de 
secundaria han iniciat una campanya de recollida de 
firmes per tal de demanar la gratuïtat de la vacuna a les 
nenes que cursin primer i segon de secundaria, a més 
d’allò contemplat en el decret.

En un mateix sentit s’ha pronunciat el Síndic de Greu-
ges de Catalunya, que ha demanat al Departament de 
Salut modificar el criteri de vacunació ampliant l’edat ja 
que d’aquesta manera es podrien beneficiar dels efectes 
preventius de la vacuna.

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

proposTa de resolució

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

1. Modificar el Decret de Vacunacions, per a imple-
mentar la vacuna del virus del papil·loma humà (VPH), 
perquè abans de finalitzar el curs escolar, les nenes que 
cursen primer i segon d’Educació Secundària Obligatò-
ria puguin vacunar-se dins del sistema sanitari català.

2. Iniciar les negociacions oportunes en el marc del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
i amb el Ministerio de Sanidad, per tal d’incrementar 
de manera suficient els pressupostos dels programes 
de vacunació de les Comunitats Autònomes, garantint 
d’aquesta manera l’equitat en el conjunt de l’Estat es-
panyol.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Belén Pajares i Ribas 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	sector	
de	l’automoció	en	la	conjuntura	econò-
mica	actual
Tram. 300-00178/08

Presentació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 45948 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

a la mesa del parlamenT

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

– Quin és el capteniment de Govern pel que fa al sector 
de l’automoció en l’actual conjuntura econòmica?

Palau Parlament, 28 de gener de 2009

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	sistema	
de	protecció	civil
Tram. 300-00179/08

Presentació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 45973 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

a la mesa del parlamenT

Josep Llobet Navarro, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el Ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 4 i 5 de febrer d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació al sistema de protecció civil a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009

Josep Llobet i Navarro
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	balanç	
de	la	gestió	de	les	emergències	pel	tem-
poral	del	23	i	el	24	de	gener	de	2009
Tram. 300-00180/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46045 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

a la mesa del parlamenT

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

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al balanç 
de la gestió de les emergències com a conseqüència del 
temporal de vent que va afectar Catalunya els dies 23 
i 24 de gener?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2009

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	con-
seqüències	de	la	crisi	econòmica	en	el	
mercat	laboral
Tram. 300-00181/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46046 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 30.01.2009

a la mesa del parlamenT

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

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les 
conseqüències de la crisi econòmica en el mercat de 
treball català?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2009

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

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
203/VIII,	sobre	l’atenció	a	la	fibromiàlgia	
i	la	síndrome	de	fatiga	crònica
Tram. 290-00165/08

Criteri sobre el compliment

comissió de saluT

En la sessió de la Comissió de Salut tinguda el dia 29 
de gener de 2009, de conformitat amb l’article 135.3 en 
relació amb els 131.3 i 4 del Reglament del Parlament, 
els grups parlamentaris han fixat llur posició en relació 
amb el compliment de la Control del compliment de la 
Resolució 203/VIII, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i 
la síndrome de fatiga crònica. Finalment, a sol·licitud 
del Junta de Portaveus, el president de la Comissió ha 
requerit el pronunciament de la Comissió, la qual ha 
considerat que el Consell Executiu ha donat compliment 
a la damunt dita Resolució.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009

El secretari El president de la Comissió
Joan Morell i Comas Carme Figueras i Siñol

Designació	permanent	de	lletrats	da-
vant	del	Tribunal	Constitucional	

Acord

mesa del parlamenT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de 
gener de 2009, de conformitat amb l’article 29.3.j del 
Reglament, ha designat de manera permanent, perquè 
tinguin la representació i la defensa del Parlament de 
Catalunya en els procediments davant el Tribunal Cons-
titucional, els lletrats dels Serveis Jurídics següents: 

Esther Andreu i Fornós 
Antoni Bayona i Rocamora 
Anna Casas i Gregorio
Fernando Domínguez Garcia 
Imma Folchi i Bonafonte 
Xavier Muro i Bas 
Miquel Palomares i Amat
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a ser destinats a la construcció d’habitatges protegits i/o 
altres equipaments socials i culturals».

Barcelona, 21 de gener de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
274/VIII,	sobre	la	modificació	del	model	
oficial	de	comunicació	d’accidents	de	
treball
Tram. 290-00235/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 45662 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

sol·liciTo: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de Resolució 274/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la modificació del model oficial de co-
municació d’accidents de treball (tram. 250-00829/08), 
adoptada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la Sessió núm. 19, tinguda el 9 de juliol de 
2008 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament núm. 
311, de 28 de juliol de 2008.

Barcelona, 23 de gener de 2009

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Treball (reg. 
45662).

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 23 de 
febrer de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.01.2009.

Francesc Pau i Vall
Ismael E. Pitarch i Segura
Pere Sol i Ordis

Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’ac-
tuar cada un indistintament o més d’un de manera 
conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de la 
Secretaria General.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
270/VIII,	sobre	la	cessió	del	quarter	del	
Bruc
Tram. 290-00231/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45655 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.01.2009

a la mesa del parlamenT

Núm. de resolució: 290-00231/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 270/
VIII, sobre la cessió del quarter del Bruc

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 270/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar les negociacions amb el Ministeri de Defensa i les 
altres institucions de l’Estat que en puguin dependre 
per tal que s’estudiï la cessió del quarter del Bruc a la 
Generalitat, a l’Ajuntament de Barcelona o a ambdues 
institucions.

Informo que s’ha tramés una carta a la Ministra de De-
fensa informant-la del contingut de la Resolució apro-
vada al Parlament de Catalunya per al seu coneixement 
i ateses les seves competències en la matèria.

A més, i per tal d’impulsar el contingut de l’esmentada 
Resolució, s’ha sol·licitat del Ministeri que faciliti la 
informació del compliment de la Proposició no de llei 
161/000164, aprovada el 2006 al Congrés dels Diputats, 
d’acord amb la qual «calia elaborar un mapa d’usos dels 
béns immobles del Ministeri de Defensa i d’Interior i 
dels seus criteris de cessió a altres administracions per 
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Co-
municació	sobre	el	manteniment	de	les	
emissions	de	Televisió	de	Catalunya	al	
País	Valencià	i	sobre	la	reciprocitat	de	
les	transmissions
Tram. 354-00223/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Vidal i Huguet, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 37378).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	l’eventual	opció	de	
compra	de	la	companyia	Spanair	per	
capital	majoritàriament	català
Tram. 354-00226/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	la	disminució	del	nom-
bre	de	passatgers	a	l’aeroport	de	Bar-
celona	el	2008	 i	sobre	el	procés	de	
negociació	per	a	garantir	una	gestió	in-
dividualitzada	d’aquest	aeroport
Tram. 354-00227/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-
C 475).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

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

Retirada

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda 
el dia 27.01.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	el	nou	Centre	d’Art	Con-
temporani	de	Barcelona
Tram. 354-00216/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 36926).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	l’aturada	de	les	obres	
del	tram	de	la	carretera	N-II	entre	Sils	i	
Maçanet
Tram. 354-00221/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 33, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 
475).

Fascicle tercer
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Proposta	de	compareixença	del	patró	
major	de	la	Confraria	de	Pescadors	de	
Tarragona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01001/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	i	el	secretari	de	la	Federació	Naci-
onal	Catalana	de	Confraries	de	Pesca-
dors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01008/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Girona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01009/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	per	a	explicar	el	
pla	FP.cat
Tram. 354-00229/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: M. Rosa Fortuny i Tor-
roella, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 44427).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Educació i Univer-
sitats, sessió del 23.01.2009.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-00999/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	d’Aqüicul-
tura	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01000/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

99

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Girona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01013/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01014/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01015/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01010/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Territorial	de	Con-
fraries	de	Pescadors	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01011/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Nacional	Catalana	
de	Confraries	de	Pescadors	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	
marítima
Tram. 352-01012/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 352-01019/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Pesca	
Esportiva	i	Càsting	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	maríti-
ma
Tram. 352-01020/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	de	l’Associació	Catalana	per	
una	Pesca	Responsable	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	
marítima
Tram. 352-01021/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	d’Aqüicul-
tura	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01016/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	de	Productors	de	
Mol·lusc	del	Delta	de	l’Ebre	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 352-01017/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01018/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	d’Escoles	
Nàutiques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01025/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Cen-
tres	d’Immersió	i	Activitats	Marines	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 352-01026/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Xarxa	de	Custòdia	del	
Territori	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01027/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Mercabarna	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 352-01022/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	de	Gremis	i	Associ-
acions	de	Comerciants	de	Peix	i	Marisc	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01023/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	d’Activi-
tats	Marítimes	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01024/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Societat	Espanyola	de	
Salut	Pública	i	Administració	Sanitària	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 352-01030/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	Vicente	
Navarro,	catedràtic	de	polítiques	públi-
ques	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 352-01028/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37236).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Comitè	Científic	per	a	la	
Reforma	de	la	Salut	Pública	a	Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
salut	pública
Tram. 352-01029/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01033/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Coordinadora	d’Usuaris	
de	la	Sanitat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 352-01031/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 352-01032/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	d’Infermeria	
Familiar	 i	Comunitària	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 352-01036/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Comissions	Obreres	que	
són	membres	del	Consell	Consultiu	per	
a	la	Reforma	de	la	Salut	Pública	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01037/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Societat	de	Salut	Públi-
ca	de	Catalunya	i	Balears	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01034/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Societat	Catalana	de	Me-
dicina	Familiar	i	Comunitària	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01035/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	de	Met-
ges	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01039/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	de	Di-
plomats	en	Infermeria	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	pú-
blica
Tram. 352-01040/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	General	de	Treba-
lladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
salut	pública
Tram. 352-01038/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	de	Ve-
terinaris	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01041/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	de	Far-
macèutics	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01042/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Xarxa	Espanyola	de	Ciu-
tats	Saludables	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01043/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

107

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	col·lectiu	de	titulars	d’as-
sistència	pública	domiciliària	del	sindi-
cat	d’infermeria	SATSE	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01044/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	col·lectiu	de	titulars	d’as-
sistència	pública	domiciliària	del	Sindi-
cat	de	Metges	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01045/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Societat	Espanyola	de	
Seguretat	Alimentària	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01046/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Espanyola	
d’Indústries	de	l’Alimentació	i	Begudes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 352-01047/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Agència	de	Salut	Pública	
de	Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 352-01050/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Comitè	Primer	de	Desem-
bre	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	sa-
lut	pública
Tram. 352-01051/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Societat	Espanyola	de	
Medicina	Preventiva,	Salut	Pública	i	Hi-
giene	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
salut	pública
Tram. 352-01049/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Sa-
lleras	i	Sanmartí,	catedràtic	de	medicina	
preventiva	i	salut	pública	de	la	Universi-
tat	de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01054/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 37239).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	de	Peixaters	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 352-01074/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Agència	de	Protecció	de	
la	Salut	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	salut	pública
Tram. 352-01052/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 37237).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Vaqué	i	Rafart,	catedràtic	de	medicina	
preventiva	i	salut	pública	de	la	Universi-
tat	Autònoma	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01053/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 37239).
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Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora,	president	de	la	Societat	de	Pesca-
dors	de	Tremp,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes-
ca	continental
Tram. 352-01077/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Pujal	i	Faurat,	president	de	la	Federació	
Catalana	de	Pesca	Esportiva	i	Càsting,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01078/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Barceló	i	Traserra,	gerent	d’Opyce,	SA,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01079/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Vaqué	i	Rafart,	catedràtic	de	medicina	
preventiva	i	salut	pública	de	la	Universi-
tat	Autònoma	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01075/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 37261).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Sa-
lleras	i	Sanmartí,	catedràtic	de	medicina	
preventiva	i	salut	pública	de	la	Universi-
tat	de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	salut	pública
Tram. 352-01076/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 37261).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.01.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 29, tinguda el 
dia 29.01.2009 (DSPC-C 477).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Argemí	Relat,	degà	del	Col·legi	d’Engi-
nyers	Tècnics	Forestals	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01083/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Romà	Vega,	degà	del	Col·legi	d’Engi-
nyers	de	Forest	de	Catalunya,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01084/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Rofes	Sans,	degà	del	Col·legi	
Oficial	d’Enginyers	Agrònoms	de	Ca-
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01085/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jau-
me	Sellés	Santiveri,	secretari	general	
de	Comissions	Obreres	de	les	Terres	
de	Lleida,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01080/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Esteve	
Amor	Belmonte,	president	de	l’Associa-
ció	de	Distribuïdors	d’Articles	de	Pesca,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01081/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Gamatje	Noguer,	president	de	l’Associ-
ació	de	Pesca	de	la	Vall	de	Camprodon,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01082/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Ser-
gi	Cantó	i	Jordi,	president	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	soste-
nible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01089/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Ignasi	Casanova	i	Agustí,	president	de	
l’Associació	de	Productors	i	Usuaris	
d’Energia	Elèctrica,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01090/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Grau	Cotilla,	representant	d’Endesa	Ge-
neración,	SA,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01091/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Salvador	
Esteve	Figueras,	president	de	l’Associa-
ció	Catalana	de	Municipis	i	Comarques,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01086/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	Garrido,	president	de	la	Fede-
ració	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01087/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Marga-
rida	Gual	Perelló,	degana	del	Col·legi	
de	Biòlegs	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01088/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.



Núm. 393 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de febrer de 2009

113

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Baldiri	
Ros	Prat,	president	de	l’Institut	Agríco-
la	Català	de	Sant	Isidre,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01095/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Marc	
Vande	Vliet,	representant	de	l’Associa-
ció	de	Pesca	Cardós	Tírvia,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01096/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Serra	Virga,	representant	de	la	Societat	
Pescadors	de	Viladrau,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01097/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Pla	Zanuy,	director	del	Laboratori	d’Ic-
tiologia	Genètica	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01092/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Paluzie	i	Mir,	president	del	Consell	de	
Protecció	de	la	Natura,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01093/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Manu-
el	Hernández	i	Carreras,	director	de	
l’Agència	Catalana	de	l’Aigua,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01094/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 38182).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Luis	Sa-
enz	de	Pablo,	expert	en	gestió	de	pes-
ca	continental	a	les	comarques	de	Tar-
ragona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01101/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	d’Hostaleria	
de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01102/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	d’Hostaleria	de	
les	comarques	de	Girona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01103/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	José	
Luis	Bruna	Brotons,	jurista	especialitzat	
en	temes	de	pesca	continental	i	presi-
dent	de	la	Federació	Espanyola	de	Pes-
ca	i	Càsting,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01098/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora	Hernández,	representant	de	la	So-
cietat	de	Pescadors	de	Tremp	i	Conve-
ni	Pallaresa,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01099/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Sala	Muntada,	representant	de	la	Soci-
etat	de	Pescadors	Esportius	d’Oliana,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01100/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Tècnics	Agrícoles	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01107/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Aixalà	Vila,	president	de	la	Societat	de	
Pesca	Esportiva	de	la	Vall	de	Boí,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01108/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Grau	Vide,	president	de	l’Associació	per	
a	l’Estudi	i	Millora	dels	Salmònids	-	Rius	
amb	Vida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01109/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	d’Enginyers	Tèc-
nics	Forestals	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01104/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Pesca	Esportiva	i	Càsting	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01105/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Romà	i	Vega,	degà	del	Col·legi	i	Asso-
ciació	d’Enginyers	de	Forests	de	Ca-
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01106/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 45736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Rafel	
Rocaspana,	biòleg,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01113/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Adolf	de	
Sostoa	Fernández,	de	la	Facultat	de	Bi-
ologia	de	la	Universitat	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01114/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Pla	i	Zanuy,	representant	del	Consell	
Interuniversitari	de	Catalunya,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01115/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Proposta	de	compareixença	de	Marc	Or-
deig	i	Rigo,	en	representació	del	Centre	
d’Estudis	dels	Rius	Mediterranis,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01110/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Ferran	
Llargués	Gunfaus,	en	representació	de	
DEPANA,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01111/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Enric	
Aparicio,	biòleg,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01112/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Brotons,	tècnic,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01118/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Poch	Espallargues,	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01119/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Vinyals	Sautat,	expert	en	ciprínids,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01120/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Narcís	
Prat,	del	Departament	d’Ecologia	de	la	
Facultat	de	Biologia	de	la	Universitat	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01116/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Ibáñez,	director	de	la	Unitat	d’Ecosiste-
mes	Aquàtics	de	l’Institut	de	Recerca	i	
Tecnologia	Agroalimentàries,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	soste-
nible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01117/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Luna,	en	representació	de	la	Societat	de	
Pescadors	Esportius	de	la	Vall	de	Ribes,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01124/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Federi-
co	Aragon	Torre,	en	representació	de	
la	Societat	de	Pesca	Esportiva	de	Valls,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01125/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Serra	Viga,	en	representació	de	la	So-
cietat	de	Pescadors	de	Viladrau,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01121/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Ri-
bas	Isern,	en	representació	de	la	Soci-
etat	de	Pescadors	Esportius	d’Anglès	
i	Comarca,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01122/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Sala	Muntada,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	Esportius	d’Oli-
ana,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’or-
denació	sostenible	de	la	pesca	conti-
nental
Tram. 352-01123/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sementé	Sayó,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	Esportius	de	l’Alt	
Empordà,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01129/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Fran-
cesc	Alvarez	Castro,	en	representació	
del	Club	de	Pescadors	Esportius	de	
Solsona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01130/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Ignasi	Foix,	en	representació	de	la	So-
cietat	de	Pescadors	Esportius	de	l’Alta	
Ribagorça,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01126/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Blas	
García	Flores,	en	representació	de	la	
Societat	Unió	de	Pescadors	Esportius	
d’Olesa	de	Montserrat,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01127/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Valen-
tí	Rojas	Camps,	en	representació	de	
l’Agrupació	Joanenca	de	Pesca,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01128/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Ramon	Mitjans	Godino,	en	representa-
ció	de	l’Agrupació	de	Pescadors	Espor-
tius	de	Súria,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01134/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora,	en	representació	de	la	Societat	de	
Pescadors	de	Tremp,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01135/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Vilarrubla	Fenés,	en	representació	del	
Club	Caça	i	Pesca	de	l’Alt	Urgell,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01131/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Tarragona	Masana,	en	representa-
ció	del	Club	Esportiu	de	Pescadors	Dos	
Rius,	de	Camarassa	(Noguera),	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01132/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Gort	Cebrian,	en	representació	del	Club	
Esportiu	de	Pesca	de	Torres	de	Segre,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01133/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Pujal,	expresident	de	la	Federació	Ca-
talana	de	Pesca	Esportiva	i	Càsting	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01139/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Hostale-
ria	de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01140/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
La	Guingueta	-	Espot	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01141/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Trujillo	Conde,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	de	Llavorsí,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01136/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Caça	i	
Pesca	de	Naut	Aran,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01137/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Pesca	Esportiva	i	Càsting	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01138/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	La	Bonaigua	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01145/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pesca-
dors	Esportius	de	Rialp	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01146/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pesca-
dors	de	Sort	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01147/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Pesca	
Esportiva	i	Càsting	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01142/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
La	Guingueta	-	Espot	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01143/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Llavorsí	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 352-01144/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Pesca	
Cardós-Tírvia	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01151/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	de	Gerri	de	la	Sal	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01152/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ciro	
Llueca,	president	de	La	Xarxa	Trans-
versal,	davant	la	Comissió	de	Política	
Cultural	perquè	presenti	les	línies	d’ac-
tuació	de	l’entitat
Tram. 356-00402/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 37281).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	de	Soriguera	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01148/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Pesca	Es-
portiva	Vall	Farrera	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01149/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Societat	de	Caça	i	
Pesca	Alt	Àneu	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes-
ca	continental
Tram. 352-01150/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 45758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 27.01.2009.
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Bar-
tomeu	Marí,	director	del	Museu	d’Art	
Contemporani	de	Barcelona,	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
presenti	els	projectes,	els	reptes	i	les	
necessitats	del	museu
Tram. 356-00405/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 37284).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	
Noguera	i	Jordana,	secretari	general	
del	Departament	de	Cultura,	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
presenti	el	Pla	d’equipaments	culturals	
de	Catalunya
Tram. 356-00406/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 37285).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Ritort	i	Ferrús,	president	de	l’Associació	
Catalana	de	la	Premsa	Gratuïta,	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
presenti	les	línies	d’actuació	d’aquesta	
associació	i	la	potencialitat	de	la	prem-
sa	gratuïta
Tram. 356-00403/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 37282).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Esta-
nis	Alcover	i	Martí,	president	de	Prem-
sa	Comarcal/ACPC,	davant	la	Comissió	
de	Política	Cultural	perquè	exposi	la	si-
tuació	de	la	premsa	local	i	els	plans	de	
futur	per	al	sector
Tram. 356-00404/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 37283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ramon	
Fontdevila	Subirana,	director	del	Cen-
tre	de	Promoció	de	la	Cultura	Popular	i	
Tradicional	Catalana,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	exposi	
les	línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 356-00407/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells Gené, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Marina Llansana Rosich, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Dolors Camats i Luis, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt (reg. 37286).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.01.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Joves	Agricultors	i	Ra-
maders	de	Catalunya	davant	la	Comis-
sió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca	
perquè	informi	sobre	l’evolució	de	la	
crisi	del	sector	ramader
Tram. 356-00409/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’ASPEPC-SPS	davant	la	Co-
missió	d’Educació	i	Universitats	perquè	
exposin	les	llurs	consideracions	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 356-00410/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 29.01.2009 (DSPC-C 479).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jaime	
Atienza	Azcona,	investigador	del	De-
partament	d’Estudis	i	Campanyes	d’In-
termón	Oxfam,	davant	la	Subcomissió	
sobre	el	Procés	de	Mundialització	de	
l’Economia	i	les	Repercussions	en	les	
Relacions	Internacionals	perquè	informi	
sobre	el	deute	extern
Tram. 356-00414/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de 
l’Economia i les Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals, en la sessió núm. 1, tinguda el dia 13.12.2007 
(DSPC-C 219).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Observatori	del	Deute	en	
la	Globalització	davant	la	Subcomissió	
sobre	el	Procés	de	Mundialització	de	
l’Economia	i	les	Repercussions	en	les	
Relacions	Internacionals	perquè	infor-
min	sobre	el	deute	extern
Tram. 356-00415/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de 
l’Economia i les Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals, en la sessió núm. 1, tinguda el dia 13.12.2007 
(DSPC-C 219).
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4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	Tre-
ball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	amb	
el	conseller	d’Innovació,	Universitats	i	
Empresa	sobre	les	polítiques	sectorials	
del	Departament	d’Innovació,	Universi-
tats	i	Empresa
Tram. 355-00104/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa (reg. 
45877).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 29.01.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

Compareixença	de	representants	d’Edu-
car	en	Família	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 353-00367/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	de	Centres	d’Ense-
nyament	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00368/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).
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4.53.15.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

Compareixença	de	representants	de	
l’Agrupació	Escolar	Catalana	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00384/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).
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4.53.15.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Joves	Estudiants	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00387/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	Nacional	de	la	Joventut	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00389/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	del	
Secretariat	d’Escola	Rural	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa-
ció
Tram. 353-00394/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	d’Estudiants	Progressistes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’educa-
ció
Tram. 353-00402/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-C 
468).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	d’Universitats	Pú-
bliques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’educació
Tram. 353-00403/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	d’Es-
tudiants	en	Acció	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’educació
Tram. 353-00405/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Inform	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’educació
Tram. 353-00407/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 20.01.2009 (DSPC-
C 468).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Eduard	Soler	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00415/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	de	
la	Fundació	Pere	Tarrés	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 353-00416/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	de	representants	d’Òm-
nium	Cultural	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’educació
Tram. 353-00417/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).
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4.53.15.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 29.01.2009 (DSPC-
C 479).

Compareixença	del	president	de	 la	
Federació	Territorial	de	Confraries	de	
Pescadors	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 353-00423/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	l’Asso-
ciació	Catalana	d’Aqüicultura	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	
marítima
Tram. 353-00424/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	patró	major	de	la	
Confraria	de	Pescadors	de	Tarragona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	
i	d’acció	marítima
Tram. 353-00425/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	i	el	secre-
tari	de	la	Federació	Nacional	Catalana	
de	Confraries	de	Pescadors	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	
marítima
Tram. 353-00426/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	Territorial	de	Confraries	de	Pes-
cadors	de	Girona	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00427/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Compareixença	del	president	de	 la	
Federació	Territorial	de	Confraries	de	
Pescadors	de	Tarragona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 353-00428/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	de	Productors	de	Mol·lusc	del	
Delta	de	l’Ebre	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00429/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	d’una	representació	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 353-00430/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00431/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	Catalana	de	Pesca	Esportiva	i	
Càsting	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00432/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	l’Asso-
ciació	Catalana	per	una	Pesca	Respon-
sable	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00433/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Compareixença	del	president	de	l’As-
sociació	Catalana	d’Escoles	Nàutiques	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	
i	d’acció	marítima
Tram. 353-00437/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	l’Asso-
ciació	Catalana	de	Centres	d’Immersió	i	
Activitats	Marines	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00438/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	de	representants	de	la	
Xarxa	de	Custòdia	del	Territori	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 353-00439/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	de	representants	de	
Mercabarna	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00434/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	de	Gremis	i	Associacions	de	
Comerciants	de	Peix	i	Marisc	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00435/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	president	de	l’Asso-
ciació	Catalana	d’Activitats	Marítimes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	
i	d’acció	marítima
Tram. 353-00436/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).
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Compareixença	d’una	representació	del	
Gremi	de	Peixaters	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac-
ció	marítima
Tram. 353-00440/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	del	director	general	de	
Participació	Ciutadana	davant	la	Co-
missió	sobre	les	Polítiques	de	Joventut	
perquè	informi	sobre	les	polítiques	de	
la	Direcció	General	de	Participació	Ciu-
tadana	en	matèria	de	participació	que	
afectin	l’àmbit	de	treball	de	la	Comis-
sió
Tram. 357-00058/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 27.01.2009 (DSPC-
C 473).

Compareixença	d’Antoni	Lloret	i	Mer-
cè	Franquesa,	president	i	secretària	de	
l’Associació	de	Micropobles	de	Catalu-
nya,	davant	la	Comissió	d’Afers	Institu-
cionals	perquè	expliquin	les	propostes	
i	els	objectius	de	l’Associació
Tram. 357-00210/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 42 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 28.01.2009 (DSPC-C 474).

Compareixença	de	Jaime	Atienza	Azco-
na,	investigador	del	Departament	d’Es-
tudis	i	Campanyes	d’Intermón	Oxfam,	
davant	la	Subcomissió	sobre	el	Procés	
de	Mundialització	de	l’Economia	i	les	
Repercussions	en	les	Relacions	Inter-
nacionals	perquè	informi	sobre	el	deu-
te	extern
Tram. 357-00249/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de 
l’Economia i les Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals en la sessió núm. 1, tinguda el dia 13.12.2007 
(DSPC-C 219).

Compareixença	de	representants	de	
l’Observatori	del	Deute	en	la	Globalit-
zació	davant	la	Subcomissió	sobre	el	
Procés	de	Mundialització	de	l’Econo-
mia	i	les	Repercussions	en	les	Relaci-
ons	Internacionals	perquè	informin	so-
bre	el	deute	extern
Tram. 357-00250/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de 
l’Economia i les Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals en la sessió núm. 1, tinguda el dia 13.12.2007 
(DSPC-C 219).

Compareixença	de	representants	d’AS-
PEPC-SPS	davant	la	Comissió	d’Edu-
cació	i	Universitats	perquè	exposin	les	
llurs	consideracions	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’educació
Tram. 357-00251/08

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. 
29, tinguda el dia 29.01.2009 (DSPC-C 479).
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Compareixença	d’una	representació	de	
Joves	Agricultors	i	Ramaders	de	Cata-
lunya	davant	la	Comissió	d’Agricultura,	
Ramaderia	i	Pesca	perquè	informi	so-
bre	l’evolució	de	la	crisi	del	sector	ra-
mader
Tram. 357-00252/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 23, tinguda el dia 28.01.2009 (DSPC-C 476).

Compareixença	 de	 la	 directora	 de	
l’Agència	Catalana	de	Protecció	de	Da-
des	davant	la	comissió	corresponent	
per	a	presentar	la	memòria	del	2007
Tram. 359-00007/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 42 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, del 28.01.2009 (DSPC-C 
474).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessiò	plenària	núm.	49

Convocada per al dia 4 de febrer de 2009

presidència del parlamenT

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

4 de febrer de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

ordre del dia

1. Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana 
de la Competència. Tram. 200-00038/08. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de 
les esmenes subsegüents al dictamen del Consell Con-
sultiu (Dictamen: BOPC, 372, 3; esmenes subsegüents 
al dictamen del Consell Consultiu: BOPC, 393).

2. Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutà-
ries. Tram. 202-00051/08. Comissió d’Afers Instituci-
onals. Debat i votació del dictamen de la Comissió, de 
les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents 
al dictamen del Consell Consultiu (Dictamen: BOPC, 
337, 15; esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
Consultiu: BOPC, 393).

3. Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya. Tram. 202-00030/08. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació 
de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: BOPC, 221, 
7)

4. Proposició de llei d’implantació d’una deducció per 
despeses en llars d’infants en l’impost sobre la renda 
de les persones físiques. Tram. 202-00048/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC, 324, 58)

5. Proposta de designació dels diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 37/1992, del 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, per a 
reduir els tipus impositius aplicats a determinats béns 
i serveis. Tram. 271-00007/08. Grups parlamentaris. 
Designació dels diputats.

6. Procediment per a elegir un membre de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus de Catalunya. Tram. 
284-00025/08. Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el sector de l’automoció 
en la conjuntura econòmica actual. Tram. 300-00178/08. 
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protec-
ció civil. Tram. 300-00179/08. Josep Llobet Navarro, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la gestió 
de les emergències pel temporal del 23 i el 24 de gener 
de 2009. Tram. 300-00180/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüènci-
es de la crisi econòmica en el mercat laboral. Tram. 
300-00181/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la imposició de límits variables de velocitat als accessos 
de Barcelona. Tram. 302-00142/08. Grup Mixt. Debat 
i votació.
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12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el nou model de finançament autonòmic. Tram. 
302-00143/08. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques públiques del Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació. Tram. 
302-00144/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acord amb l’Estat pel que fa al nou model de finan-
çament. Tram. 302-00145/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment dels preus i les tarifes públiques el 2009. 
Tram. 302-00146/08. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació.

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 4 de febrer, a les 16.00 h).

Palau del Parlament, 30 de gener de 2009

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Memòries	del	2006	i	el	2007	del	Tribunal	
de	Comptes,	informes	de	fiscalització	
aprovats	i	Declaració	sobre	el	Comp-
te	general	de	l’Estat	corresponent	al	
2005
Tram. 337-00048/08

Presentació
President, del Tribunal de Comptes

Reg. 45714 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.01.2009

muy honorable sr. presidenTe del parlamenTo de 
caTaluña

Tengo el honor de remitir a V.E., para su conocimiento, 
un ejemplar de los últimos documentos aprobados por 
el Pleno del Tribunal de Cuentas: 

– Informe de Fiscalización de los estados contables del 
ejercicio 2004 de los Partidos Políticos con represen-
tación parlamentaria en las Cortes Generales o en las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno-
mas

– Memoria de Actuaciones del Tribunal de Cuentas 
correspondiente al ejercicio 2006

– Informe de Fiscalización de los órganos de la Admi-
nistración del Estado en la Acción Exterior en Roma, 
ejercicio 2003

– Informe de Fiscalización del procedimiento de gestión 
del Programa de Renta Activa de Inserción

– Declaración sobre la Cuenta General del Estado cor-
respondiente al ejercicio 2005

– Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada 
durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la 
Seguridad Social

– Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada 
durante el ejercicio 2005 por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

– Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada 
durante el ejercicio 2005 por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales

– Memoria de Actuaciones del Tribunal de Cuentas en 
el año 2007

– Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Toledo, 
ejercicios 2002 y 2003

– Informe de fiscalización de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, ejercicio 2004

– Informe de Fiscalización especial sobre la recaudaci-
ón, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de 
las cotizaciones no ingresadas en plazo reglamentario 
y en fase anterior a su gestión por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva

– Informe de Fiscalización del Servicio de recogida y 
tratamiento de residuos en las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón

– Informe de Fiscalización del Programa Presupuesta-
rio 223.A «Protección Civil» ejercicio 2004

Madrid, 12 de enero de 2008

Manuel Núñez Pérez
El Presidente

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria, es desprèn que Joan Garcia 
Garcia compleix les condicions i els requisits per causar 
drets passius de jubilació.

D’acord amb l’article 44.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

acorda:

Declarar jubilat Joan Garcia Garcia, amb efectes del dia 
1 de març de 2009.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	de	gestor	o	gestora	de	
selecció	i	provisió	de	llocs	del	Departa-
ment	de	Recursos	Humans
Tram. 501-00012/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 27.01.2009

secreTaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 
de gener de 2009, ha convocat un concurs per a proveir 
temporalment un lloc de treball de gestor/a de selecció i 
provisió de llocs del Departament de Recursos Humans, 
del grup C1 i nivell 8, per a cobrir la vacant existent en 
l’actualitat i fins a la seva provisió reglamentària d’acord 
amb el que estableixen els articles 33, 34, 53 i 54 dels 

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió	d’inconstitucionalitat	9200/2008,	
plantejada	pel	Jutjat	de	Primera	Instàn-
cia	núm.	1	de	Lleida	respecte	a	l’article	
121.21.d	del	Codi	civil	de	Catalunya
Tram. 382-00001/08 / Provisió del president  
del Tribunal Constitucional del 13.01.2009

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.01.2009.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.01.2009.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació	d’un	funcionari

Jubilació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 27.01.2009

secreTaria general

Per acord de la Mesa del Parlament de 5 de febrer de 
2008, Joan Garcia Garcia va prorrogar la situació de 
servei actiu durant un any, de forma voluntària, de con-
formitat amb l’article 44.2.b dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i amb l’in-
forme emès pel cap del Departament de Comunicació 
sobre la conveniència de la seva participació en diversos 
projectes de l’Àrea Audiovisual.

En data 19 de gener, Joan Garcia Garcia ha presentat la 
renúncia a la pròrroga de la situació de servei actiu, atès 
que s’ha extingit la causa que l’havia motivat, i sol·licita 
ésser declarat en situació de jubilació amb efectes de l’1 
de març de 2009.
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d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat 
del nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equi-
valent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació per als dos llocs de tre-
ball és formada pels membres següents: 

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser el director 
de Govern Interior.

b) Dos vocals: la cap del Departament de Recursos 
Humans i una persona en representació del personal, 
proposada pel Consell de Personal.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de per-
sones admeses i excloses, amb la indicació de si resten 
exemptes o no de fer la prova de llengua catalana, i 
també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
per a fer la prova o les proves de coneixement suficient 

Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, aprovat per l’acord de la Comissió de 
Govern Interior del 29 d’abril de 2003 i l’article 20.1 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per als anys 2008-2011, i de conformitat 
amb la normativa corresponent sobre funció pública de 
la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen en la tramitació dels processos selectius per 
a l’accés a la funció pública parlamentària i per a la 
provisió de llocs de treball.

bases

1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari que presta serveis al Parlament de Catalunya en un 
grup de titulació igual o inferior al del lloc de treball a 
proveir i acrediti dos anys de serveis prestats al Parla-
ment en el grup de titulació des del qual es concursa, 
en el cas de concursar a un lloc de treball pertanyent a 
un grup de titulació superior al d’origen i que compleix 
els requisits següents: 

a) Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxi-
llerat LOGSE o formació professional de segon grau o 
equivalent.

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que es-
tableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acre-
ditació del coneixement del català i l’aranès en els pro-
cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de 
treball de les administracions públiques de Catalunya, 
s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

No hi pot participar el personal que es trobi en situació 
de suspensió mentre en durin els efectes, ni el personal 
traslladat de lloc de treball, ni el destituït de càrrecs 
de comandament com a conseqüència d’un expedient 
disciplinari, mentre en durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi pot participar el personal que, trobant-se 
en una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 
1 i vulgui prendre part en aquest concurs ha de pre-
sentar, fins al dia 10 de febrer de 2009, al Registre de 
la Secretaria General del Parlament de Catalunya, la 
documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball pel qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.
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c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat, 
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequació 
de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 50 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dub-
tosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor dels aspi-
rants que obtinguin la millor valoració de tots els mèrits 
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta l’adscripció en comissió de serveis del 
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb 
les funcions descrites.

7.2. En cas que hi hagi empat en la puntuació global, 
s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que ha obtingut la 
puntuació més alta, tenint en compte l’ordre dels apar-
tats de valoració dels mèrits i les capacitats establert 
per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 

de la llengua catalana, per als candidats que no l’hagin 
acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La 
qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i 
s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.4 i 5.5.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.5. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació oportuna a les 
persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua-
ció en dues fases, segons els criteris i els barems se-
güents: 

Primera fase. Valoració de mèrits 

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a 
les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot 
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies 
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o 
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o 
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i, 
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.
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recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 27.01.2009

secreTaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 
de gener de 2009, vist l’informe de la Cap del Depar-
tament de Recursos Humans i de conformitat amb la 
base quarta del damunt dit concurs, ha designat per tal 
de formar part de la comissió tècnica d’avaluació el se-
nyor Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, la 
senyora Begoña Benguría Calera, cap del Departament 
de Recursos Humans i la senyora Regina Rodés Mateu, 
en representació del personal. 

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

Imma Folchi i Bonafonte

partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
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	Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 200-00038/08
	Tramitació de les esmenes subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu
	Ordenació de les esmenes subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu



	Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
	Tram. 200-00051/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	Projecte de llei del Síndic de Greuges
	Tram. 200-00052/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	Tram. 200-00055/08
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutàries
	Tram. 202-00051/08
	Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu
	Tramitació de les esmenes subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu



	Proposició de llei d’avaluació de les càrregues administratives per a l’activitat productiva, especialment les petites i mitjanes empreses, de la nova regulació del Govern de Catalunya
	Tram. 202-00052/08
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposició de llei del règim d’organització i funcionament de les agències catalanes
	Tram. 202-00053/08
	Presentació


	Proposició de llei de mesures urgents en matèria fiscal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el finançament de l’habitatge habitual
	Tram. 202-00054/08
	Presentació


	Proposició de llei de modificació de la Llei 7/1993, de carreteres
	Tram. 202-00055/08
	Presentació


	Proposició de llei per a l’establiment de deduccions fiscals per als ajuts vinculats al contracte global d’explotació i la Xarxa Natura 2000
	Tram. 202-00056/08
	Presentació





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.20.	Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
	Procediment per a elegir un membre de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya
	Tram. 284-00025/08
	Propostes de candidats


	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un itinerari històric i l’edició d’un recull de poesies en homenatge al general Moragues
	Tram. 250-01382/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla director de salut mental i addiccions i la implementació del Pla integral de salut mental
	Tram. 250-01386/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la reincorporació dels trens semidirectes a la línia Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01415/08
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el dret humà a la pau
	Tram. 250-01421/08
	Canvi de Comissió tramitadora


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una tercera via a la línia 4 de rodalia entre Martorell i Barcelona
	Tram. 250-01430/08
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable a Portbou (Alt Empordà)
	Tram. 250-01438/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el descobriment científic de la savina turífera al Pallars Sobirà
	Tram. 250-01458/08
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre un calendari únic de vacunacions per a les comunitats autònomes d’Espanya i per a la Unió Europea
	Tram. 250-01489/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la configuració d’enllaços ferroviaris d’alta velocitat amb estació al centre de Tarragona
	Tram. 250-01490/08
	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el disseny del traçat de la variant sud de Lleida d’acord amb la moció que l’Ajuntament de Lleida va aprovar el 27 de juliol de 2006
	Tram. 250-01516/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la Convenció de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals
	Tram. 250-01517/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls a la construcció d’un edifici residencial i social per a persones sordcegues i afectades per la síndrome de Rett
	Tram. 250-01518/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aplicació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament i de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial
	Tram. 250-01519/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la revisió de la documentació relativa al concurs per a l’adjudicació d’emissores de ràdio de freqüència modulada
	Tram. 250-01520/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un calendari de pagament de subvencions als sectors agrícola i ramader
	Tram. 250-01521/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Almacelles (Segrià)
	Tram. 250-01522/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en la construcció de l’Hotel Casateva, a Barcelona, per a familiars d’infants ingressats amb tractaments mèdics llargs
	Tram. 250-01523/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres de reforma i ampliació del CEIP El Cim, a Teià (Maresme)
	Tram. 250-01524/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el subministrament d’aigua de boca a l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona i a diversos municipis de l’Ebre i sobre la qualitat de l’aigua i la protecció del riu
	Tram. 250-01525/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla urgent per a resoldre la sequera de l’Alt Empordà
	Tram. 250-01526/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de sensibilització i prevenció de malalties d’origen tropical
	Tram. 250-01527/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la planificació d’un passeig de ronda a la Costa Brava
	Tram. 250-01528/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la freqüència de pas de la línia d’autobusos entre Maçanet de la Selva i l’estació de tren de Maçanet-Massanes
	Tram. 250-01529/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona amb la totalitat dels municipis de la Selva
	Tram. 250-01530/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratuïtat del transport públic escolar a tota la comarca de la Selva
	Tram. 250-01531/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes d’informació i de comunicació al túnel de Parpers i a l’autopista C-60
	Tram. 250-01532/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’una targeta de transport metropolità per als menors de trenta anys
	Tram. 250-01533/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la negociació amb el Govern de l’Estat del traspàs dels recursos econòmics per a l’establiment d’un règim propi d’ajuts per a l’accés a l’habitatge
	Tram. 250-01534/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la negociació amb el Govern de l’Estat d’un millor tracte fiscal per als contractes de lloguer amb opció a compra
	Tram. 250-01535/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una línia d’ajuts per a famílies, unitats convivencials i persones amb especials dificultats en el pagament del lloguer o la hipoteca
	Tram. 250-01536/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori de seguiment dels terminis de pagament i de la morositat
	Tram. 250-01537/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució el requeriment al Govern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01538/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01539/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts i l’establiment d’una línia de crèdits tous per a l’empresariat afectat pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01540/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01541/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el requeriment al Govern de l’Estat perquè executi el pla d’obres de millorament i arranjament de la platja de s’Albanell i del port de Blanes (Selva)
	Tram. 250-01542/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió de places de batxillerat a l’institut d’educació secundària del barri de Sant Salvador, de Tarragona
	Tram. 250-01543/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de les tarifes del transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona per al 2009
	Tram. 250-01544/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de la terminal sud de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-01545/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la parada dels trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01546/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament d’una residència per a malalts d’Alzheimer al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01547/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la dotació amb els recursos econòmics necessaris de les partides pressupostàries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponents al contracte global d’explotació i al relleu generacional al camp
	Tram. 250-01548/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament pel Govern de l’Estat de la construcció de l’estació del tren d’alta velocitat de la Sagrera, a Barcelona
	Tram. 250-01549/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la integració en la Comissió Catalunya 2014 de representants dels municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir protagonisme en la Guerra de Successió
	Tram. 250-01550/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reedició del fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments dedicats a la memòria del general Moragues
	Tram. 250-01551/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del CEIP La Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01552/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Granollers (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01553/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01554/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01555/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01556/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01557/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01558/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01559/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01560/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i millorament del CEIP Damià Mateu, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01561/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el CAP Bon Pastor, de Barcelona
	Tram. 250-01562/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el Pla integral d’urgències mèdiques
	Tram. 250-01563/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la instal·lació del sistema de pantalles de vidre als accessos i les sortides de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat i sobre l’increment del control per a evitar l’accés sense títol de transport vàlid
	Tram. 250-01564/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la compensació econòmica per als propietaris dels habitatges i els edificis annexos i els solars no construïts situats al barri de l’Estació, a Sallent (Bages)
	Tram. 250-01565/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que confirma l’obligació de demanar la llengua habitual de l’infant en el procés de preinscripció d’educació infantil i primària
	Tram. 250-01566/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la segregació d’una part del terme municipal de Tarragona per a constituir el municipi de la Canonja
	Tram. 250-01567/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació d’una línia de batxillerat al nou institut d’educació secundària del barri de Sant Salvador, de Tarragona
	Tram. 250-01568/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’augment dels preus del transport públic del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Lleida
	Tram. 250-01569/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a reindustrialitzar la Segarra
	Tram. 250-01570/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la introducció en les bases del projecte Ecojoguina del requeriment de l’opció idiomàtica del català en els menús i les aplicacions de les joguines
	Tram. 250-01571/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la iniciativa de reinserció laboral dels interns en les cuines dels centres penitenciaris
	Tram. 250-01572/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’oficina judicial
	Tram. 250-01573/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el traspàs de les competències pendents en matèria de justícia de pau
	Tram. 250-01574/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la negociació amb el Govern de l’Estat del contingut estatutari relatiu a la planta i la demarcació judicial
	Tram. 250-01575/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la regulació de la segona activitat del personal d’infermeria del sector públic
	Tram. 250-01576/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la provisió d’Aleixar (Baix Camp) amb una estació depuradora d’aigües residuals
	Tram. 250-01577/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la provisió de Botarell (Baix Camp) amb una biblioteca pública
	Tram. 250-01578/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la desprogramació de l’àrea residencial estratègica del sector SUND-A de Cambrils (Baix Camp) i l’exclusió del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona
	Tram. 250-01579/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la incorporació d’un crèdit extraordinari en els pressupostos de la Generalitat per al 2009 per a la construcció d’un centre d’educació infantil i primària a la Riera de Gaià (Tarragonès)
	Tram. 250-01580/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de millorament del dic de recer del port de Llançà durant el 2009
	Tram. 250-01581/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la limitació variable de la velocitat a la xarxa viària de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-01582/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat del programa Gesmopoli
	Tram. 250-01584/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la limitació de la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-01585/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ajut oficial al desenvolupament
	Tram. 250-01586/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts per a programes de vetlladors per a infants amb discapacitats als centres escolars de municipis de menys de vint-i-cinc mil habitants
	Tram. 250-01587/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió de les esglésies romàniques de l’Alt Penedès en el programa «Romànic obert»
	Tram. 250-01588/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de millorament de l’estació de tren de Vila-seca (Tarragonès)
	Tram. 250-01589/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pagament de les indemnitzacions per les obres a la carretera C-14 entre Reus i Alcover
	Tram. 250-01590/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni d’infraestructures i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de Badalona per al període 2002-2005 i la signatura d’un nou conveni per al període 2009-2012
	Tram. 250-01591/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’arxivament de l’oferta d’augmentar voluntàriament el nombre d’hores lectives de la jornada laboral del professorat, sobre l’augment de la plantilla de professors i sobre la dedicació a l’activitat ordinària del professorat destinat a la sisena hora
	Tram. 250-01592/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls del creixement de passatgers i operacions de l’aeroport del Prat per mitjà de la promoció de Barcelona i Catalunya
	Tram. 250-01593/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció al públic del dispensari d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	Tram. 250-01594/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una marquesina a l’estació d’autobusos d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	Tram. 250-01595/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la destinació dels recursos de cooperació al desenvolupament
	Tram. 250-01597/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització de l’estació de Lleida-Pirineus del tren d’alta velocitat a la xarxa viària d’accés
	Tram. 250-01598/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el replantejament de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte «Millora general. Nova carretera. Connexió oest de la variant sud de Lleida (C-13) amb la carretera A-2. Tram Lleida - Alcarràs»
	Tram. 250-01599/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regulació dels estudis d’enginyeria informàtica i enginyeria tècnica informàtica
	Tram. 250-01600/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls a la formació dels desocupats del sector de la construcció i l’obtenció de la targeta professional
	Tram. 250-01601/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a impulsar el sector logístic i la creació d’ajuts a l’abandonament de l’activitat dels professionals del sector
	Tram. 250-01602/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’oferta formativa de formació professional relacionada amb la construcció
	Tram. 250-01603/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei de radiologia permanent a Sort (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-01604/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’àrea residencial estratègica de la Canonja, a Tarragona
	Tram. 250-01605/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reducció i la revisió del projecte de l’àrea residencial estratègica de Pou Boronat, de Tarragona
	Tram. 250-01606/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’exclusió de l’àrea residencial estratègica de les Borges Blanques (Garrigues) del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de Ponent
	Tram. 250-01607/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’exclusió de l’àrea residencial urbanística de Lleida del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de Ponent
	Tram. 250-01608/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la desprogramació de l’àrea residencial estratègica Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí, de Manlleu (Osona), i l’exclusió d’aquesta àrea del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques centrals
	Tram. 250-01609/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’àrea residencial estratègica de Reus (Baix Camp) del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona
	Tram. 250-01610/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la Guarderia Fluvial de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
	Tram. 250-01611/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la intervenció del Govern en la negociació i el pagament de les indemnitzacions per les expropiacions de les obres de desdoblament del tram entre Reus i Alcover de la carretera C-14
	Tram. 250-01612/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les assegurances agràries
	Tram. 250-01613/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Institut Català del Crèdit Agrari
	Tram. 250-01614/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un servei especial de trasllat de gent gran i de discapacitats amb problemes de mobilitat
	Tram. 250-01615/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’autorització de la construcció de la passarel·la de connexió entre l’àrea de descans de l’autopista C-32 i el centre d’acollida turística de Teià, Alella i el Masnou (Maresme)
	Tram. 250-01616/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un pla de dinamització comercial del districte de Nou Barris, de Barcelona
	Tram. 250-01617/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la comunicació ferroviària del Bages
	Tram. 250-01618/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’asfaltatge del tram entre Ripoll i Campdevànol de la carretera N-152
	Tram. 250-01619/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de mòduls i places del taller ocupacional «Mancomunitat intermunicipal de la conca d’Òdena V»
	Tram. 250-01620/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la compareixença trimestral del Govern per a informar sobre la desocupació
	Tram. 250-01621/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació del Consell de Treball Autònom de Catalunya
	Tram. 250-01622/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de desdoblament del tram entre les Masies de Voltregà i Ripoll de la carretera C-17
	Tram. 250-01623/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el bescanvi d’habitatges acabats de renda lliure per terreny procedent de sòl amb aprofitament urbanístic de titularitat pública
	Tram. 250-01624/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una línia especial d’ajuts als propietaris forestals afectats per les nevades del 26 de desembre de 2008
	Tram. 250-01625/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei de pediatria del centre d’assistència primària de Masquefa (Anoia)
	Tram. 250-01626/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del funcionament dels consultoris locals dels nuclis del Badorc, Ca n’Aguilera, Sant Jaume Sesoliveres i Can Canals de Masbover, de Piera (Anoia)
	Tram. 250-01627/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a compensar els usuaris per les alteracions del servei de rodalia a causa de les obres de la sortida nord de Barcelona del tren d’alta velocitat
	Tram. 250-01628/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el vaccí contra el virus del papil·loma humà i sobre l’increment dels pressupostos dels programes de vaccinació de les comunitats autònomes
	Tram. 250-01629/08
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre el sector de l’automoció en la conjuntura econòmica actual
	Tram. 300-00178/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció civil
	Tram. 300-00179/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la gestió de les emergències pel temporal del 23 i el 24 de gener de 2009
	Tram. 300-00180/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de la crisi econòmica en el mercat laboral
	Tram. 300-00181/08
	Presentació






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Control del compliment de la Resolució 203/VIII, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
	Tram. 290-00165/08
	Criteri sobre el compliment
	Designació permanent de lletrats davant del Tribunal Constitucional 
	Acord




	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 270/VIII, sobre la cessió del quarter del Bruc
	Tram. 290-00231/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 274/VIII, sobre la modificació del model oficial de comunicació d’accidents de treball
	Tram. 290-00235/08
	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 compareixença del president de la Generalitat amb relació als resultats de la seva visita oficial al Japó
	Tram. 354-00215/08
	Retirada

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre el nou Centre d’Art Contemporani de Barcelona
	Tram. 354-00216/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre l’aturada de les obres del tram de la carretera N-II entre Sils i Maçanet
	Tram. 354-00221/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre el manteniment de les emissions de Televisió de Catalunya al País Valencià i sobre la reciprocitat de les transmissions
	Tram. 354-00223/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre l’eventual opció de compra de la companyia Spanair per capital majoritàriament català
	Tram. 354-00226/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre la disminució del nombre de passatgers a l’aeroport de Barcelona el 2008 i sobre el procés de negociació per a garantir una gestió individualitzada d’aquest aeroport
	Tram. 354-00227/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació per a explicar el pla FP.cat
	Tram. 354-00229/08
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-00999/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01000/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del patró major de la Confraria de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01001/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president i el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01008/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01009/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01010/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01011/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01012/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01013/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01014/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01015/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01016/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01017/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01018/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01019/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01020/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01021/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Mercabarna amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01022/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Gremis i Associacions de Comerciants de Peix i Marisc de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01023/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01024/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Escoles Nàutiques amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01025/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats Marines amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01026/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01027/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicente Navarro, catedràtic de polítiques públiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01028/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Comitè Científic per a la Reforma de la Salut Pública a Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01029/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01030/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01031/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01032/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01033/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01034/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01035/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01036/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres que són membres del Consell Consultiu per a la Reforma de la Salut Pública amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01037/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01038/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01039/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01040/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01041/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01042/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01043/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del col·lectiu de titulars d’assistència pública domiciliària del sindicat d’infermeria SATSE amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01044/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del col·lectiu de titulars d’assistència pública domiciliària del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01045/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Societat Espanyola de Seguretat Alimentària amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01046/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i Begudes amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01047/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01049/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01050/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Comitè Primer de Desembre amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01051/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Agència de Protecció de la Salut amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01052/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Vaqué i Rafart, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01053/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Lluís Salleras i Sanmartí, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01054/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Peixaters de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 352-01074/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Vaqué i Rafart, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01075/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Lluís Salleras i Sanmartí, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de salut pública
	Tram. 352-01076/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joaquim Mora, president de la Societat de Pescadors de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01077/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Pujal i Faurat, president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01078/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Barceló i Traserra, gerent d’Opyce, SA, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01079/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Sellés Santiveri, secretari general de Comissions Obreres de les Terres de Lleida, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01080/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esteve Amor Belmonte, president de l’Associació de Distribuïdors d’Articles de Pesca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01081/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gamatje Noguer, president de l’Associació de Pesca de la Vall de Camprodon, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01082/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Argemí Relat, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01083/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Romà Vega, degà del Col·legi d’Enginyers de Forest de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01084/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Rofes Sans, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01085/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Esteve Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01086/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01087/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Margarida Gual Perelló, degana del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01088/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergi Cantó i Jordi, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01089/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Ignasi Casanova i Agustí, president de l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01090/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Grau Cotilla, representant d’Endesa Generación, SA, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01091/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Pla Zanuy, director del Laboratori d’Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01092/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Paluzie i Mir, president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01093/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Hernández i Carreras, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01094/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Baldiri Ros Prat, president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01095/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Vande Vliet, representant de l’Associació de Pesca Cardós Tírvia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01096/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Serra Virga, representant de la Societat Pescadors de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01097/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luis Bruna Brotons, jurista especialitzat en temes de pesca continental i president de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01098/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Mora Hernández, representant de la Societat de Pescadors de Tremp i Conveni Pallaresa, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01099/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Sala Muntada, representant de la Societat de Pescadors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01100/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Saenz de Pablo, expert en gestió de pesca continental a les comarques de Tarragona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01101/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01102/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01103/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01104/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01105/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Romà i Vega, degà del Col·legi i Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01106/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01107/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Aixalà Vila, president de la Societat de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01108/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Grau Vide, president de l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids - Rius amb Vida, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01109/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Ordeig i Rigo, en representació del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01110/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Llargués Gunfaus, en representació de DEPANA, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01111/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Aparicio, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01112/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafel Rocaspana, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01113/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf de Sostoa Fernández, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01114/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Pla i Zanuy, representant del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01115/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Narcís Prat, del Departament d’Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01116/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ibáñez, director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01117/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Brotons, tècnic, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01118/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Poch Espallargues, de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01119/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Vinyals Sautat, expert en ciprínids, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01120/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Serra Viga, en representació de la Societat de Pescadors de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01121/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Ribas Isern, en representació de la Societat de Pescadors Esportius d’Anglès i Comarca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01122/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Sala Muntada, en representació de la Societat de Pescadors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01123/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Luna, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de la Vall de Ribes, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01124/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Federico Aragon Torre, en representació de la Societat de Pesca Esportiva de Valls, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01125/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Ignasi Foix, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01126/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Blas García Flores, en representació de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01127/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Valentí Rojas Camps, en representació de l’Agrupació Joanenca de Pesca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01128/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sementé Sayó, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de l’Alt Empordà, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01129/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Alvarez Castro, en representació del Club de Pescadors Esportius de Solsona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01130/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Vilarrubla Fenés, en representació del Club Caça i Pesca de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01131/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Tarragona Masana, en representació del Club Esportiu de Pescadors Dos Rius, de Camarassa (Noguera), amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01132/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Gort Cebrian, en representació del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01133/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Mitjans Godino, en representació de l’Agrupació de Pescadors Esportius de Súria, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01134/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Mora, en representació de la Societat de Pescadors de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01135/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Trujillo Conde, en representació de la Societat de Pescadors de Llavorsí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01136/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Caça i Pesca de Naut Aran, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01137/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01138/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Pujal, expresident de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01139/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01140/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors La Guingueta - Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01141/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01142/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors La Guingueta - Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01143/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Llavorsí amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01144/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat La Bonaigua amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01145/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Rialp amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01146/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors de Sort amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01147/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Soriguera amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01148/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pesca Esportiva Vall Farrera amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01149/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Caça i Pesca Alt Àneu amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01150/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Pesca Cardós-Tírvia amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01151/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Gerri de la Sal amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01152/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ciro Llueca, president de La Xarxa Transversal, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti les línies d’actuació de l’entitat
	Tram. 356-00402/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ritort i Ferrús, president de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti les línies d’actuació d’aquesta associació i la potencialitat de la premsa gratuïta
	Tram. 356-00403/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Estanis Alcover i Martí, president de Premsa Comarcal/ACPC, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi la situació de la premsa local i els plans de futur per al sector
	Tram. 356-00404/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Bartomeu Marí, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti els projectes, els reptes i les necessitats del museu
	Tram. 356-00405/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Lluís Noguera i Jordana, secretari general del Departament de Cultura, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti el Pla d’equipaments culturals de Catalunya
	Tram. 356-00406/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Fontdevila Subirana, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi les línies d’actuació de l’entitat
	Tram. 356-00407/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi sobre l’evolució de la crisi del sector ramader
	Tram. 356-00409/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’ASPEPC-SPS davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè exposin les llurs consideracions amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 356-00410/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jaime Atienza Azcona, investigador del Departament d’Estudis i Campanyes d’Intermón Oxfam, davant la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi sobre el deute extern
	Tram. 356-00414/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Observatori del Deute en la Globalització davant la Subcomissió sobre el Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informin sobre el deute extern
	Tram. 356-00415/08
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre les polítiques sectorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
	Tram. 355-00104/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença de representants d’Educar en Família amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00367/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00368/08
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Agrupació Escolar Catalana amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00384/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00385/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00387/08
	Substanciació


	Compareixença de representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00389/08
	Substanciació


	Compareixença de representants del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00394/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00402/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00403/08
	Substanciació


	Compareixença de representants d’Estudiants en Acció amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00405/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Fundació Inform amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00407/08
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença de representants d’Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00414/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Fundació Eduard Soler amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00415/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00416/08
	Substanciació


	Compareixença de representants d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00417/08
	Substanciació


	Compareixença de Francesc Riu i Rovira de Villar, expert en legislació educativa, amb relació al Projecte de llei d’educació
	Tram. 353-00420/08
	Substanciació


	Compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00423/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00424/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del patró major de la Confraria de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00425/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president i el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00426/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00427/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00428/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00429/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00430/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00431/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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