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1. TramiTacions closes amb TexT apro-
vaT o closes en la formulació

1.10. resolucions

Resolució 410/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la viabilitat de completar els enllaços per 
a la bona connectivitat dels pobles del Maresme
Tram. 250-01481/08
Adopció p. 11

Resolució 411/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les mesures per a garantir la seguretat 
dels viatgers dels trens de rodalia de Renfe
Tram. 250-01499/08
Adopció p. 11

Resolució 412/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’ús del català en la compra de bitllets 
de tren per Internet
Tram. 250-01500/08
Adopció p. 12

Resolució 413/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el seguiment dels treballs i els estudis del 
Govern de l’Estat relatius al corredor del Mediterrani 
i sobre l’opció de recorregut més positiva
Tram. 250-01467/08
Adopció p. 12

Resolució 414/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi d’un projecte de creació d’un carril 
bici al tram de costa entre Cambrils i Miami Platja, a 
Mont-roig del Camp
Tram. 250-01468/08
Adopció p. 13

Resolució 415/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les gestions amb els operadors de 
mercaderies multiclient entre Barcelona i Bilbao per 
a posar en marxa serveis directes entre els ports 
d’ambdues ciutats
Tram. 250-01491/08
Adopció p. 13

Resolució 416/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la necessitat de garantir les tasques de 
manteniment i del servei d’atenció al públic de les 
línies de rodalia i regionals de Renfe
Tram. 250-01503/08
Adopció p. 14

Resolució 417/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre els estudis de millorament de la capaci-
tat de les infraestructures dels corredors ferroviaris 
d’accés a l’àrea de Barcelona
Tram. 250-01430/08
Adopció p. 14

Resolució 418/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la continuació del procés per a la 

construcció del nou institut d’ensenyament secundari 
de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01236/08
Adopció p. 15

Resolució 419/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les obres d’ampliació i millorament del 
CEIP Pompeu Fabra, de Parets del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01261/08
Adopció p. 15

Resolució 420/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés per a la construcció d’un 
gimnàs escolar cobert i per al millorament general 
del CEIP Joan Marquès Casals, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-01369/08
Adopció p. 16

Resolució 421/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’encàrrec de la construcció d’un institut 
d’educació secundària a Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-01348/08
Adopció p. 16

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 construcció 
d’una piscina coberta a Almacelles (Segrià)
Tram. 250-01125/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre el consens 
amb els ens locals per al desplegament dels serveis 
territorials dels departaments de la Generalitat a l’Alt 
Pirineu i Aran
Tram. 250-01134/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla de promoció i senyalització dels dòlmens de 
Peramea i Peracalç, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), i 
de Montsor, a la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 250-01272/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
les recomanacions del Consell de Treball, Econòmic 
i Social relatives a l’Observatori del Treball
Tram. 250-01281/08
Rebuig p. 17
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
polítiques que fomentin l’arrelament dels esportistes 
d’elit
Tram. 250-01283/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre el restabliment 
dels serveis i la rehabilitació de les infraestructures 
i els equipaments de les poblacions de la Segarra 
afectades per la tempesta del 31 d’agost de 2008
Tram. 250-01284/08
Retirada p. 17

Proposta de resolució sobre el rebuig als 
actes d’homenatge que alguns ajuntaments fan a 
persones condemnades per delictes relacionats 
amb el terrorisme
Tram. 250-01290/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de televisió a Llorac (Conca de Barberà)
Tram. 250-01297/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’alt nivell de tecnificació de piragüisme
Tram. 250-01313/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una xarxa de calls
Tram. 250-01319/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la destitució 
del coordinador de Desplegament Territorial i de 
Relacions Institucionals del Departament de la Vi-
cepresidència
Tram. 250-01327/08
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’alt rendiment esportiu per a ciclistes
Tram. 250-01352/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el suport eco-
nòmic al Centre de Titelles de Lleida
Tram. 250-01360/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la declaració 
de zona catastròfica del municipi de Salou (Tarra-
gonès)
Tram. 250-01390/08
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre els ajuts a les 
administracions locals per a pal·liar els danys cau-
sats per un temporal al novembre del 2008 al Camp 
de Tarragona
Tram. 250-01391/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
pal·liar els danys causats per un temporal al novem-
bre del 2008 al Camp de Tarragona i la declaració 
de zona catastròfica dels municipis afectats
Tram. 250-01392/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’establiment Boulanger, de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01426/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’encàrrec del 
guió i el finançament d’una pel·lícula sobre el general 
Moragues
Tram. 250-01449/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una recta coberta d’atletisme a Lleida (Segrià)
Tram. 250-01464/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’esport de base femení
Tram. 250-01482/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la configuració 
d’enllaços ferroviaris d’alta velocitat amb estació al 
centre de Tarragona
Tram. 250-01490/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del programa «Noces d’or»
Tram. 250-01508/08
Rebuig p. 20

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
Rebuig p. 20

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
Rebuig p. 20

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
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità per als me-
nors de trenta anys
Tram. 250-01533/08
Rebuig p. 20

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
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària de la terminal sud de l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 250-01545/08
Rebuig p. 21

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
Rebuig p. 21

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
Rebuig p. 21

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
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del programa Gesmopoli
Tram. 250-01584/08
Rebuig p. 21
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2.10.85. propostes de resolució per a crear co-
missions, subcomissions i grups de tre-
ball

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre la crisi del sector de l’auto-
moció
Tram. 251-00006/08
Rebuig p. 21

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 de política industrial
Tram. 200-00044/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 22
Nomenament del relator d’una ponència p. 22

Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 22

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei per a la prohibició del cul-
tiu de productes agrícoles modificats genèticament
Tram. 202-00027/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23

Proposició de llei del règim d’organització i 
funcionament de les agències catalanes
Tram. 202-00053/08
Esmenes a la totalitat p. 23

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
Esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de modificació de la Llei 
7/1993, de carreteres
Tram. 202-00055/08
Esmenes a la totalitat p. 24

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
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de concessió d’un crèdit 
extraordinari al pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya del 2009 i d’obertura d’una línia de finança-
ment de l’Institut Català de Finances per a fer front 
a les despeses derivades dels danys ocasionats pel 
fort temporal de vent que ha afectat Catalunya
Tram. 202-00057/08
Esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de creació d’una línia ex-
traordinària de finançament per a l’activitat d’autò-
noms i microempreses
Tram. 202-00058/08
Esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya
Tram. 202-00060/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 25

Proposició de llei d’addició dels articles 8 
bis, 8 ter i 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 del juliol, de 
suport a les famílies
Tram. 202-00061/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

Proposició de llei de qualitat de l’educació 
de Catalunya
Tram. 202-00062/08
Rectificació del text presentat p. 26
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

Proposició de llei de creació d’una deducció 
en el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en matèria 
d’educació de fills menors d’edat
Tram. 202-00063/08
Presentació p. 26

Proposició de llei de modificació de l’article 
15 de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció 
i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència
Tram. 202-00064/08
Presentació p. 27

Proposició de llei de reforma parcial de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00065/08
Presentació p. 28

Proposició de llei de retorn a la fiscalització 
prèvia en contractes menors
Tram. 202-00066/08
Presentació p. 30

Proposició de llei de contenció pressu-
postària de la despesa corrent de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 202-00067/08
Presentació p. 31

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

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Generalitat com a soci de capital risc per als 
empresaris del sector agrari
Tram. 250-01664/08
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la desafectació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 250-01665/08
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre l’accés als 
continguts de la Generalitat per mitjà d’aplicacions i 
ginys en català per a navegadors d’internet, l’escrip-
tori de l’ordinador i dispositius mòbils
Tram. 250-01675/08
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a gent gran al barri de Ca n’An-
glada, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01716/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 43

Proposta de resolució sobre la reorganitza-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01783/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’especialitat de psiquiatria infantil en el postgrau de 
ciències de la salut
Tram. 250-01795/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre l’execució del 
Pla de modernització de la justícia
Tram. 250-01796/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la reducció 
de llocs de treball a la factoria de Pirelli a Manresa 
(Bages), sobre el suport a la indústria auxiliar de l’au-
tomòbil i sobre el reforçament dels ajuts per a la dina-
mització econòmica de les comarques interiors
Tram. 250-01827/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’aprenentatge i la formació de professionals tècnics 
i superiors especialitzats en energia nuclear
Tram. 250-01828/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres d’un nou vial entre la carrete-
ra B-250 i el polígon Pratenc, al Prat de Llobregat
Tram. 250-01829/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de les obres de desdoblament de la carretera C-25
Tram. 250-01830/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de desdoblament de la car-
retera C-31 en el tram comprès entre Castell i Platja 
d’Aro i Palamós
Tram. 250-01831/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la implantació 
de serveis nocturns del transport públic que arribin 
fins al límit de la integració tarifària de l’Autoritat del 
Transport Metropolità
Tram. 250-01832/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre l’estació d’Iguala-
da (Anoia) i l’estació de Renfe de Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01833/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de la línia d’autobús entre Reus, Igua-
lada i la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01834/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre Santa Coloma de 
Queralt i Carme
Tram. 250-01835/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la creació de 
nous consorcis de transport públic i d’autoritats ter-
ritorials de mobilitat en el marc del Pla de transports 
de viatgers de Catalunya
Tram. 250-01836/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei públic de bicicletes d’àmbit nacional
Tram. 250-01837/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic per carretera d’Igualada a Man-
resa i a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01838/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures 
de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 250-01839/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport per carretera entre Igualada i l’estació 
del tren regional d’altes prestacions de Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-01840/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de la carre-
tera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01841/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de l’eix Vic-
Gironella entre Olost i Olvan
Tram. 250-01842/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
instal·lació de noves empreses a Abrera (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-01843/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el suport a la 
inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la 
Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la UNESCO
Tram. 250-01844/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment i l’increment de la freqüència de pas del servei 
de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders 
a Tarragona
Tram. 250-01845/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolli-
ment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millo-
rament de les condicions laborals del personal
Tram. 250-01846/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la contracta-
ció de personal per al servei de traumatologia de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 250-01847/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la promoció de 
les destinacions turístiques catalanes als mitjans de 
comunicació de l’Estat i de l’estranger
Tram. 250-01848/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49



Núm. 434 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de març de 2009

5

SUMARI

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla 
d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-01849/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la situació de 
maltractament que pateixen els gossos dels serveis 
de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-01850/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’estudi de so-
lucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions 
ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions 
per als propietaris
Tram. 250-01851/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’encàrrec al 
Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar 
una fórmula de reconeixement institucional i cultural 
de la sardana i impulsar-ne la dinamització
Tram. 250-01852/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01853/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01854/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre 
el pagament dels ajuts de menjador escolar dels 
cursos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01855/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01856/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01857/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01858/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01859/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01860/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01861/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01862/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01863/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01864/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01865/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01866/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la viabilitat dels 
centres especials de treball
Tram. 250-01867/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre 
Cervera i la Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54
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Proposta de resolució sobre l’actuació de 
sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Se-
garra
Tram. 250-01869/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’endegament 
d’una campanya per a aprendre català adreçada 
als metges d’origen estranger que treballen a les 
comarques de Lleida
Tram. 250-01870/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la reclamació 
del retorn dels documents sobre esport de la Gene-
ralitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Insti-
tuto Nacional de Educación Física de Madrid
Tram. 250-01871/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’estudis superiors de disseny gràfic a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 250-01872/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els 
trastorns mentals
Tram. 250-01873/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la creació de 
la figura de l’oncòleg tutor
Tram. 250-01874/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 
a Josa de Cadí
Tram. 250-01875/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga 
i l’Ametlla del Vallès
Tram. 250-01876/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de 
tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-01877/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01878/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les escoles velles del CEIP La Mun-
tanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
Tram. 250-01879/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament de l’IES Marta Mata, a 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01880/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i el millorament de la carretera N-260 entre 
Olot i Ripoll
Tram. 250-01881/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la necessitat 
de posar en funcionament un nou servei de trens 
semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01882/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre les compen-
sacions als usuaris de Renfe de les comarques gi-
ronines en cas de retards i sobre la defensa de les 
peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
Tram. 250-01883/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de millorament del camí que uneix el 
Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió 
d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera 
hora
Tram. 250-01885/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del contracte programa d’acció social 
de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01886/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la delimitació 
de les zones vulnerables de contaminació per nitrats 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01887/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels permisos de caça del Pallars Sobirà i sobre la 
compensació econòmica als ramaders afectats per 
la presència de daines
Tram. 250-01888/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts autonòmics i estatals per renovar el parc de 
motocicletes i ciclomotors i dinamitzar l’activitat del 
sector
Tram. 250-01889/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la restauració 
de les pantalles protectores de la carretera C-60 a 
l’entrada de Mataró
Tram. 250-01890/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la construcció d’una estació de tren a Montornès del 
Vallès (Vallès Occidental) en el Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalia de Barcelona per al període 
2008-2015
Tram. 250-01891/08
Presentació p. 59
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Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01892/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01893/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària i l’elaboració d’un 
informe relatiu a les necessitats en ensenyaments 
superiors a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01894/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a solucionar el col·lapse dels 
jutjats
Tram. 250-01895/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’increment 
del servei i la modificació de l’horari de l’aeri que 
connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat
Tram. 250-01896/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01897/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01898/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01899/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01900/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici
Tram. 250-01901/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre les agressions 
als professionals de la salut
Tram. 250-01902/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
projecte d’illa càrnia a les Terres de Lleida
Tram. 250-01903/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri dels Mangra-
ners, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-01904/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el transport 
públic al Berguedà
Tram. 250-01905/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre un nou sistema 
d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
Tram. 250-01906/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la substitució 
de les tanques de seguretat de les carreteres
Tram. 250-01907/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
i la presentació al Parlament d’un pla integral de 
seguretat per a motoristes i ciclistes
Tram. 250-01908/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la supressió 
de l’increment de l’impost de matriculació de moto-
cicletes i ciclomotors
Tram. 250-01909/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la promoció 
i la incentivació del sector de la motocicleta i el ci-
clomotor
Tram. 250-01910/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts per als ramaders que han tingut 
pèrdues de bestiar oví i cabrum per causes que no 
es coneixen
Tram. 250-01911/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les subvencions atorgades a les agrupacions de 
defensa forestal
Tram. 250-01912/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema d’indemnitzacions per als ramaders 
que es vegin afectats per la desaparició del sistema 
de quotes lleteres el 2015
Tram. 250-01913/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la figura del controlador lleter
Tram. 250-01914/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’articulació 
d’un mecanisme d’avals per a garantir els préstecs 
dels ajuts per a inversions en regs d’alta eficiència, 
millora dels processos de transformació i comercia-
lització de productes agraris i implantació de xarxes 
antipedra
Tram. 250-01915/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la dotació del 
sector agrícola amb alternatives de caràcter biològic 
i tecnològic per a compensar la reducció de matèries 
actives autoritzades per al tractament de plagues i 
malalties dels conreus
Tram. 250-01916/08
Presentació p. 76
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Proposta de resolució sobre l’acolliment 
dels pagesos afectats per la plaga de la «Tuta abso-
luta» a les mesures de l’Ordre AAR/415/2008
Tram. 250-01917/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
partit judicial amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) i la dotació d’aquest amb dos jutjats de 
primera instància i instrucció
Tram. 250-01918/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació de Montornès Nord, a Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental), en el Pla d’infraestructures ferrovi-
àries de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 250-01919/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la previsió que 
el tram entre Mollet del Vallès i Badalona de la car-
retera B-500 sigui lliure de peatge
Tram. 250-01920/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la revisió i la 
rectificació del projecte de traçat de la plataforma 
del tren d’alta velocitat al llarg del marge del Be-
sòs a Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01921/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de ginecologia al centre d’atenció primària 
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 250-01922/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la redacció 
del projecte, l’execució de les obres i la posada en 
funcionament del CEIP Calderí, a Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01923/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de sistemes d’informació als usuaris del tren d’alta 
velocitat de les comarques i zones turístiques per 
on passen
Tram. 250-01924/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre els estudis 
superiors de disseny d’interiors i disseny gràfic a 
Tarragona
Tram. 250-01925/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre l’arranjament i 
el condicionament de la rotonda de la intersecció de 
les carreteres N-II i GI-600, a Tordera
Tram. 250-01926/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupa-
ment turístic
Tram. 250-01927/08
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels mecanismes d’aplicació del Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal
Tram. 250-01928/08
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el retorn dels 
documents municipals dipositats a l’Arxiu de la Guer-
ra Civil Espanyola de Salamanca
Tram. 250-01929/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
de projectes per a la integració i el soterrament de 
la línia ferroviària entre Lleida i La Pobla de Segur a 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01930/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la depuració 
de responsabilitats per la limitació de la llibertat d’ex-
pressió a l’Asociación por la Tolerancia
Tram. 250-01931/08
Presentació p. 85

3.10.60. procediments relatius a la memòria anu-
al i a altres informes de la sindicatura de 
comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 20/2008, referent a Administració, Promo-
ció i Gestió, SA (Adigsa), corresponent al 2003 i 
el 2004
Tram. 256-00041/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 87

3.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les petites i mitjanes empreses i dels autònoms
Tram. 300-00196/08
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre l’adaptació 
del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior
Tram. 300-00197/08
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
pública
Tram. 300-00198/08
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la participació 
en la gestió de les infraestructures aeroportuàries
Tram. 300-00199/08
Presentació p. 88

4. informació

4.50. compliment de resolucions i de moci-
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
303/VIII, sobre les obres de recreixement de la pre-
sa de Margalef (Priorat)
Tram. 290-00264/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 
314/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
5/2008, referent a les eleccions al Consell General 
d’Aran del 2007
Tram. 290-00270/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 317/
VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
23/2007, referent a residències assistides per a la 
gent gran, corresponent a l’exercici 2004
Tram. 290-00273/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

Control del compliment de la Resolució 
320/VIII, sobre el condicionament de la carretera 
GI-651 al Baix Empordà
Tram. 290-00276/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90
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Control del compliment de la Resolució 321/
VIII, sobre l’adaptació de les estacions de ferrocarril 
per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 290-00277/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 91

Control del compliment de la Resolució 
322/VIII, sobre la col·laboració de la Generalitat en 
l’execució del Pla director d’endegament del torrent 
d’aigües pluvials de la Masieta a la vessant oest de 
Creixell (Tarragonès)
Tram. 290-00278/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 91

4.50.02. compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/VIII, 
sobre l’aplicació de la legislació en matèria de per-
sones en situació de dependència
Tram. 390-00045/08
Designació de la Comissió competent p. 92

Control del compliment de la Moció 46/VIII, 
sobre les polítiques de reactivació de l’economia 
productiva i la indústria en el context de crisi eco-
nòmica
Tram. 390-00046/08
Designació de la Comissió competent p. 92

4.53. sessions informatives i compareixen-
ces

4.53.03. sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació amb relació a la dissolució de les manifesta-
cions del dia 18 de març de 2009 a Barcelona
Tram. 354-00246/08
Sol·licitud i tramitació p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació amb relació a l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en la dissolució de les manifestacions 
del 18 de març de 2009 a Barcelona
Tram. 354-00247/08
Sol·licitud i tramitació p. 92

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern a França davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre les línies d’actuació que 
preveu dur a terme al capdavant de la delegació
Tram. 356-00394/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del delegat 
del Govern a Alemanya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les línies d’ac-
tuació que preveu dur a terme al capdavant de la 
delegació
Tram. 356-00395/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del delegat 
del Govern als Estats Units d’Amèrica davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
línies d’actuació que preveu dur a terme al capdavant 
de la delegació
Tram. 356-00396/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del delegat 
del Govern al Regne Unit davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre les línies d’ac-
tuació que preveu dur a terme al capdavant de la 
delegació
Tram. 356-00397/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos de la demarcació de Tar-
ragona davant la Comissió de Política Territorial 
perquè informin sobre la situació dels afectats en el 
procés d’expropiació per les obres de la carretera 
C-14 entre Reus i Alcover
Tram. 356-00421/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric 
Martí i Arbos, vicepresident de la Federació de Dia-
bles i Dimonis de Catalunya, davant la Comissió de 
Política Cultural perquè exposi les seves inquietuds 
amb relació a la nova Directiva 2007/23/CE
Tram. 356-00432/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
moneda, director del Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona, davant la Comissió de Política 
Cultural perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00441/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup Indústria XXI davant la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè pre-
senti el programa Indústria XXI
Tram. 356-00445/08
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del grup empresarial cooperatiu Clade 
davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme perquè presenti les activitats del grup
Tram. 356-00446/08
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió Patronal Metal·lúrgica davant la 
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme 
perquè informi sobre la situació de les empreses 
que formen l’entitat
Tram. 356-00447/08
Sol·licitud p. 94

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per a 
informar sobre els fets ocorreguts en la manifestació 
d’estudiants del 18 de març de 2009 a Barcelona
Tram. 355-00110/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 95

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

Compareixença del director d’Inclusió So-
cial i de la responsable d’Estudis Socials de l’Obra 
Social Caixa Catalunya davant la Comissió de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme perquè presentin 
l’estudi «Les empreses d’inserció a Espanya»
Tram. 357-00143/08
Substanciació p. 95

Compareixença de Joan Caball, coordi-
nador nacional d’Unió de Pagesos de Catalunya, 
davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme perquè exposi el seu punt de vista sobre 
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els transgènics i sobre l’etiquetatge dels aliments 
obtinguts a partir de transgènics
Tram. 357-00209/08
Substanciació p. 95

4.55. activitat parlamentària

4.55.15. convocatòries

Sessió plenària núm. 53
Convocada per al dia 1 d’abril de 2009 p. 95

4.70. comunicacions del president de la ge-
neralitat i del govern, i d’altres òrgans

4.70.01. composició del govern, delegacions de 
funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de 
Salut al conseller d’Educació
Tram. 330-00112/08
Presentació p. 96

4.70.10. altres comunicacions

Informe i valoració del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya relatius a la presència de les 
dones en la informació el quart trimestre del 2008
Tram. 337-00052/08
Presentació p. 97

4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arxiver o arxivera del Parlament
Tram. 501-00009/08
Nomenament p. 97

4.90.15. contractació

Contractació del servei de neteja de les 
dependències del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/08
Nomenament de la Mesa de contractació p. 98

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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1.10.

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

1.10. RESOLUCIONS

resolució 410/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la viabilitat de completar 
els enllaços per a la bona connectivitat 
dels pobles del maresme
Tram. 250-01481/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció dels accessos 
des de l’autopista C-32 a Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme) (tram. 250-01481/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
46133).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte la viabilitat de completar els enllaços per a la 
bona connectivitat dels pobles del Maresme, en el marc 
del treball que el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques fa en col·laboració amb els municipis 
d’aquesta comarca per a definir els diversos elements 
viaris que integraran el corredor del Maresme i per a 
millorar-ne les connexions i l’accessibilitat a les infra-
estructures ja existents.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 411/viii del parlament de ca-
talunya, sobre les mesures per a garan-
tir la seguretat dels viatgers dels trens 
de rodalia de renfe
Tram. 250-01499/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les mesures per a garantir la seguretat 
dels viatgers dels trens de rodalia (tram. 250-01499/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 45820).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a insistir 
que el Govern de l’Estat prengui i apliqui les mesures 
adequades per a garantir la seguretat dels viatgers dels 
trens de rodalia de Renfe davant d’agressions o com-
portaments vandàlics d’altres viatgers.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

resolució 412/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’ús del català en la com-
pra de bitllets de tren per internet
Tram. 250-01500/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’ús del català en la compra 
de bitllets de tren per Internet (tram. 250-01500/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes perquè el Ministeri de Foment ga-
ranteixi el servei de compra de bitllets per Internet en 
llengua catalana, especialment els del servei de l’AVE 
Barcelona-Madrid, i a respectar el dret d’opció lingüís-
tica en totes les aplicacions de compra per Internet del 
portal de Renfe que s’obrin a partir d’ara.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 413/viii del parlament de ca-
talunya, sobre el seguiment dels treballs 
i els estudis del govern de l’estat rela-
tius al corredor del mediterrani i sobre 
l’opció de recorregut més positiva
Tram. 250-01467/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la 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), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 45644).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el se-
guiment dels treballs i els estudis que faci el Govern de 
l’Estat relatius al corredor del Mediterrani –format per 
l’autopista AP-7 i la futura autovia A-7– i a les seves con-
nexions cap a l’eix de l’Ebre (Saragossa - Mediterrani), 
i manifesta que l’opció més positiva per a fer aquesta 
connexió és la que, a Catalunya, establiria el recorregut 
per la N-420, amb les màximes prestacions possibles, 
entenent també que a més hauria d’estudiar de fer la 
connexió per l’eix de l’Ebre (C-12).

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

resolució 414/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’estudi d’un projecte de 
creació d’un carril bici al tram de costa 
entre cambrils i miami platja, a mont-
roig del camp
Tram. 250-01468/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Propos-
ta 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), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37260).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
el projecte d’implantació d’un carril bici en el tram de 
costa que comprèn els nuclis poblacionals de Cambrils 
i Miami Platja, a Mont-roig del Camp, conjuntament 
amb el de construcció del tren al tram del Camp de 
Tarragona, que està en curs de redacció.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 415/viii del parlament de ca-
talunya, sobre les gestions amb els ope-
radors de mercaderies multiclient entre 
barcelona i bilbao per a posar en marxa 
serveis directes entre els ports d’amb-
dues ciutats
Tram. 250-01491/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la recuperació de la connexió 
ferroviària de mercaderies entre els ports de Bilbao i 
Barcelona (tram. 250-01491/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 45951).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents amb els operadors de mercaderies 
multiclient entre Barcelona i Bilbao per tal que en un 
futur, en funció de la demanda de serveis, es puguin 
posar en marxa serveis directes entre els ports d’amb-
dues ciutats.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

resolució 416/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la necessitat de garantir 
les tasques de manteniment i del servei 
d’atenció al públic de les línies de roda-
lia i regionals de renfe
Tram. 250-01503/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’increment de personal de manteni-
ment i atenció al públic de Renfe (tram. 250-01503/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45819).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tornar a 
demanar al Govern de l’Estat que cal garantir que les 
tasques de manteniment i del servei d’atenció al públic 
de les línies de rodalia i regionals de Renfe s’acomplei-
xin amb uns nivells adequats de qualitat i eficiència, per 
tal d’assegurar una bona prestació de servei als usuaris 
d’aquest mitjà de transport.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

resolució 417/viii del parlament de ca-
talunya, sobre els estudis de millora-
ment de la capacitat de les infraestruc-
tures dels corredors ferroviaris d’accés 
a l’àrea de barcelona
Tram. 250-01430/08

Adopció
Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 36, 11.03.2009, DSPC-C 515

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 11 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la construcció d’una tercera via a la 
línia 4 de rodalia entre Martorell i Barcelona (tram. 
250-01430/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38326).

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

resoluCió

El Parlament insta el Govern a accelerar la redacció 
dels estudis de millorament de la capacitat de les infra-
estructures dels corredors ferroviaris d’accés a l’àrea 
de Barcelona, per a augmentar-ne la capacitat i facilitar 
l’establiment de trajectes de trens semidirectes.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

resolució 418/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la continuació del pro-
cés per a la construcció del nou institut 
d’ensenyament secundari de vilanova 
del vallès (vallès oriental)
Tram. 250-01236/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats

Sessió núm. 32, 12.03.2009, DSPC-C 519

Comissió d’eduCaCió i universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 12 de març de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
institut d’ensenyament secundari de Vilanova del Vallès 
(Vallès Oriental) (tram. 250-01236/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34152).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar  
el procés, ja en fase avançada, per a fer efectiva la cons-
trucció del nou institut d’ensenyament secundari al mu-
nicipi de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana i Rosich Flora Vilalta i Sospedra

resolució 419/viii del parlament de ca-
talunya, sobre les obres d’ampliació i 
millorament del ceip pompeu fabra, de 
parets del vallès (vallès oriental)
Tram. 250-01261/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 32, 12.03.2009, DSPC-C 519

Comissió d’eduCaCió i universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 12 de març de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució de les obres d’am-
pliació i millorament del CEIP Pompeu Fabra, de Parets 
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-01261/08), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 35331).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
l’aplicació de l’acord assolit pel Departament d’Educa-
ció i l’Ajuntament de Parets del Vallès (Vallès Oriental) 
per a fer efectives les actuacions previstes en el projecte 
de les obres d’ampliació i millorament del CEIP Pom-
peu Fabra, de Parets del Vallès.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana i Rosich Flora Vilalta i Sospedra
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1.10.

resolució 420/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’inici del procés per a la 
construcció d’un gimnàs escolar cobert i 
per al millorament general del ceip Joan  
marquès casals, de Terrassa (vallès oc-
cidental)
Tram. 250-01369/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 32, 12.03.2009, DSPC-C 519

Comissió d’eduCaCió i universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 12 de març de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs 
cobert al CEIP Joan Marquès Casals, a Terrassa (Vallès 
Occidental) (tram. 250-01369/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el 
procés per a la construcció d’un gimnàs escolar cobert 
i per al millorament general del CEIP Joan Marquès 
Casals, de Terrassa (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana i Rosich Flora Vilalta i Sospedra

resolució 421/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’encàrrec de la construc-
ció d’un institut d’educació secundària 
a begues (baix llobregat)
Tram. 250-01348/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 32, 12.03.2009, DSPC-C 519

Comissió d’eduCaCió i universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 12 de març de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut 
d’educació secundària a Begues (Baix Llobregat) (tram. 
250-01348/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 36448).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer l’encàr-
rec de la construcció del nou centre d’educació secun-
dària de Begues (Baix Llobregat), tal com ja ha estat 
proposat pel Departament d’Educació, en el marc de les 
actuacions previstes l’any 2009 i de conformitat amb 
l’Acord del Govern pres el passat mes de gener.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana i Rosich Flora Vilalta i Sospedra
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2.10.25.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta a alma-
celles (segrià)
Tram. 250-01125/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre el consens 
amb els ens locals per al desplegament 
dels serveis territorials dels departa-
ments de la generalitat a l’alt pirineu i 
aran
Tram. 250-01134/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

proposta de resolució sobre la redac-
ció d’un pla de promoció i senyalització 
dels dòlmens de peramea i peracalç, a 
baix pallars (pallars sobirà), i de mont-
sor, a la pobla de segur (pallars Jussà)
Tram. 250-01272/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 28, tinguda el dia 
25.03.2009 (DSPC-C 528).

proposta de resolució sobre l’adopció 
de les recomanacions del consell de 
Treball, econòmic i social relatives a 
l’observatori del Treball
Tram. 250-01281/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 28, tinguda el dia 
25.03.2009 (DSPC-C 528).

proposta de resolució sobre l’aplicació 
de polítiques que fomentin l’arrelament 
dels esportistes d’elit
Tram. 250-01283/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre el restabli-
ment dels serveis i la rehabilitació de 
les infraestructures i els equipaments 
de les poblacions de la segarra afec-
tades per la tempesta del 31 d’agost de 
2008
Tram. 250-01284/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 47 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).
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proposta de resolució sobre el rebuig 
als actes d’homenatge que alguns ajun-
taments fan a persones condemnades 
per delictes relacionats amb el terro-
risme
Tram. 250-01290/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

proposta de resolució sobre la recepció 
del senyal de televisió a llorac (conca 
de barberà)
Tram. 250-01297/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre la creació 
d’una xarxa de calls
Tram. 250-01319/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre la destitu-
ció del coordinador de desplegament 
Territorial i de relacions institucionals 
del departament de la vicepresidència
Tram. 250-01327/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 47 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre el suport 
econòmic al centre de Titelles de lleida
Tram. 250-01360/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 47 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 525).
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proposta de resolució sobre els ajuts a 
les administracions locals per a pal·liar 
els danys causats per un temporal al no-
vembre del 2008 al camp de Tarragona
Tram. 250-01391/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

proposta de resolució sobre els ajuts 
per a pal·liar els danys causats per un 
temporal al novembre del 2008 al camp 
de Tarragona i la declaració de zona ca-
tastròfica dels municipis afectats
Tram. 250-01392/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

proposta de resolució sobre el tanca-
ment de l’establiment boulanger, de 
sant boi de llobregat (baix llobregat)
Tram. 250-01426/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 28, tinguda el dia 
25.03.2009 (DSPC-C 528).

proposta de resolució sobre l’encàrrec 
del guió i el finançament d’una pel·lícula 
sobre el general moragues
Tram. 250-01449/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una recta coberta d’atletisme 
a lleida (segrià)
Tram. 250-01464/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre la promo-
ció de l’esport de base femení
Tram. 250-01482/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 29, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

proposta de resolució sobre la configu-
ració d’enllaços ferroviaris d’alta veloci-
tat amb estació al centre de Tarragona
Tram. 250-01490/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).
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proposta de resolució sobre l’incre-
ment dels recursos del programa «no-
ces d’or»
Tram. 250-01508/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità 
per als menors de trenta anys
Tram. 250-01533/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).
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proposta de resolució sobre la conne-
xió ferroviària de la terminal sud de l’ae-
roport de barcelona
Tram. 250-01545/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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 lleida
Tram. 250-01569/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 406).

proposta de resolució sobre la conti-
nuïtat del programa gesmopoli
Tram. 250-01584/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 37, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
406).

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIó PER A CREAR 
COMISSIONS, SUBCOMISSIONS I GRUPS 
DE TREBALL

proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de treball sobre la crisi del 
sector de l’automoció
Tram. 251-00006/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 28, tinguda el dia 
25.03.2009 (DSPC-C 528).
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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 de política industrial
Tram. 200-00044/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de treball, indústria, Comerç i turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
sessió tinguda el dia 11 de febrer de 2009, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei política industrial (tram. 200-00044/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Eudald Casadesús i Barceló

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Uriel Bertran Arrué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Mercè Civit Illa

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Antoni Fernández Teixidó

Nomenament del relator d’una ponència

PonènCia que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jeCte de llei de PolítiCa industrial

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de política industrial (tram. 200-00044/08) 
s’ha reunit el dia 25 de març de 2009 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat relator el diputat Uriel Bertran Arrué.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

Eudald Casadesús i Barceló, G. P. de Convergència i 
Unió; Montserrat Capdevila i Tatché, G. P. Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Santi Rodríguez i 
Serra, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Mercè Civit 
Illa, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; José Domingo Domingo, G. Mixt

projecte de llei del llibre segon del codi 
civil de catalunya, relatiu a la persona 
i la família
Tram. 200-00054/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 52428).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 26.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 25.03.2009.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei per a la prohibició del 
cultiu de productes agrícoles modificats 
genèticament
Tram. 202-00027/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52487) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 52490).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.03.2009 al 30.03.2009).

Finiment del termini: 31.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.03.2009.

proposició de llei del règim d’organitza-
ció i funcionament de les agències ca-
talanes
Tram. 202-00053/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 49941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49941)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 104 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent esmena a la totalitat de 
retorn de la proposició de llei del règim d’organització 
i funcionament de les agències catalanes (tram. 202-
00053/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 51480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
51480)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de 
retorn de la Proposició de llei de mesures urgents en 
matèria fiscal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el 
finançament de l’habitatge habitual (núm. de tram. 202-
00054/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu ICV - EUiA
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proposició de llei de modificació de la 
llei 7/1993, de carreteres
Tram. 202-00055/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 47490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47490)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de 
retorn de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
7/1993, de carreteres (núm. de tram. 202-00055/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 51616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
51616)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de llei per a l’establiment de deduc-
cions fiscals per als ajuts vinculats al contracte global 
d’explotació i la Xarxa Natura 2000 (núm. de tram. 202-
00056/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu ICV - EUiA
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proposició de llei de concessió d’un 
crèdit extraordinari al pressupost de 
la generalitat de catalunya del 2009 i 
d’obertura d’una línia de finançament 
de l’institut català de finances per a 
fer front a les despeses derivades dels 
danys ocasionats pel fort temporal de 
vent que ha afectat catalunya
Tram. 202-00057/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 51615 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
51615)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de llei de concessió d’un crèdit extraor-
dinari al pressupost de la Generalitat de Catalunya del 
2009 i d’obertura d’una línia de finançament de l’Institut 
Català de Finances per a fer front a les despeses deriva-
des dels danys ocasionats pel fort temporal de vent que 
ha afectat Catalunya (núm. de tram. 202-00057/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

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

proposició de llei de creació d’una línia 
extraordinària de finançament per a l’ac-
tivitat d’autònoms i microempreses
Tram. 202-00058/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 51730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
51730)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de llei de creació d’una línia extraor-
dinària de finançament per a l’activitat d’autònoms i 
microempreses (núm. de tram. 202-00058/08).

1 esmena núm. 1
A la totalitat
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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 16 de març de 2009

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

proposició de llei de modificació de la 
llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de catalunya
Tram. 202-00060/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 52489).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.03.2009 al 30.03.2009).

Finiment del termini: 31.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.03.2009.
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proposició de llei d’addició dels articles 
8 bis, 8 ter i 9 bis a la llei 18/2003, de 4 
del juliol, de suport a les famílies
Tram. 202-00061/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2009 al 15.04.2009).

Finiment del termini: 16.04.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.03.2009.

proposició de llei de qualitat de l’educa-
ció de catalunya
Tram. 202-00062/08

Rectificació del text presentat
Reg. 52194 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb el que preveu el Reglament de la 
Cambra, sol·licita la rectificació dels errors detectats en 
la Proposició de llei de qualitat de l’educació de Catalu-
nya, amb núm. registre 51353 (NT 202-00062/08).

artiCle 20, aPartat 3:

On diu: «d’acord amb l’establert en el títol X de la pre-
sent llei»

Ha de dir: «en el marc establert en la present llei».

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2009 al 15.04.2009).

Finiment del termini: 16.04.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.03.2009.

proposició de llei de creació d’una de-
ducció en el tram autonòmic de la quota 
íntegra de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en matèria d’educa-
ció de fills menors d’edat
Tram. 202-00063/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 51891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

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 Mías, 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 –en afirmació dels experts 
econòmics i analistes financers– no sembla tenir una 
durada curta; ans al contrari, cada cop més s’assenyala 
una durada de com a mínim quatre o cinc anys per tal 
d’iniciar un procés ferm de recuperació econòmica.

Tothom constata, igualment, que l’actual situació eco-
nòmica està perjudicant notablement a les famílies ca-
talanes, especialment a aquelles famílies que tenen fills 
menors d’edat a càrrec, doncs es precisament en aquesta 
franja d’edat on les despeses solen ser més elevades en 
educació, formació i oci. L’increment de l’atur, la pro-
gressiva pèrdua de poder adquisitiu conseqüència de 
la conjuntura econòmica que vivim i la dificultat d’ob-
tenció de crèdit per part de les famílies a través de les 
entitats financeres, genera un panorama força angoixós 
per a moltes famílies i obliga a ajustos importants en el 
sí de les economies domèstiques.

Per aquests motius, els Poders Públics han de cercar 
fórmules que permetin alleugerir les càrregues eco-
nòmiques de les famílies i, entre elles, ocupa un lloc 
destacat la possibilitat d’utilitzar els mecanismes i les 
institucions que ens ofereix la política i el dret fiscal. 
Per això, hom creu convenient introduir en l’ordenament 
jurídic tributari de Catalunya deduccions i bonificaci-
ons a compte del tram autonòmic de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF), fonamentalment perquè aquest és un impost 
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proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 15 de la llei 20/1985, del 25 de juli-
ol, de prevenció i assistència en matè-
ria de substàncies que poden generar 
dependència
Tram. 202-00064/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Turull i Negre, i 
Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 100 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten per a 
la seva tramitació la següent Proposició de llei:

ProPosiCió de llei de modifiCaCió de l’artiCle 15 de la 
llei 20/85 de 25 de juliol de PrevenCió i assistènCia 
en matèria de substànCies que Poden generar dePen-
dènCia

exPosiCió de motius

El consum d’alcohol continua essent, avui en dia, un 
fenomen estès entre la població catalana. Així mateix, 
aquest consum pot provocar problemes sanitaris i so-
cials greus.

La prevenció es constitueix, doncs, en un dels aspectes 
més bàsics per tal de pal·liar els efectes nocius, tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu, que l’alcohol 
provoca a la nostra societat, especialment en els joves. 
Per aquest motiu, des de la totalitat d’administracions 
públiques tant l’europea com l’estatal o la catalana i la 
local s’ha regulat cada vegada més en la línia d’impedir 
la publicitat que inciti al consum incontrolat de begudes 
alcohòliques així com el seu consum en llocs públics.

Malgrat els intents de les administracions públiques, 
per evitar que des de la publicitat s’inciti al consum 
incontrolat d’alcohol, encara hi ha manifestacions que 
comporten la incitació al consum de begudes amb al-
cohol.

En efecte, el fenomen de les activitats recreatives de 
masses ha portat, a la vegada, a un augment del consum 
descontrolat d’alcohol, especialment entre els joves. Són 
recurrents les activitats d’oci nocturn, ja sigui en locals 
privats o en espais públics, on es dispensa de forma in-
controlada o il·limitada alcohol entre els assistents previ 
pagament dels drets d’entrada i precisament aquest fet 
és un dels reclams principals de la festa, sota referènci-
es com «barra lliure», «beguda il·limitada», «beu tant 
com vulguis», «totes les consumicions incloses» «festa 
de la...»...

directe que afecta clara i nítidament a la renda familiar. 
Totes aquelles deduccions, reduccions i bonificacions 
que s’introdueixin en aquest tribut suposen un benefici 
a mig termini per a les famílies catalanes, i per aquest 
motiu cal explorar –com d’altra banda bé fent el Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya– totes les 
alternatives possibles en aquesta línia.

– II –

En aquest context s’insereix la present Proposició de 
llei, en la línia d’altres semblants que el Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya ha vingut presentant 
davant el Parlament de Catalunya.
L’objectiu que es persegueix amb aquesta Proposició 
de llei és que els subjectes passius de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (IRPF) puguin deduir un 
10 per cent, amb una quantitat màxima de 500 euros 
per fill o filla menor d’edat, per les quantitats destinades 
al pagament d’estudis que siguin obligatoris però no 
siguin gratuïts.
I en la mateixa línia, s’introdueix una desgravació fis-
cal anàloga a l’anterior quan del que es tracta és del 
pagament de les despeses originades per l’ensenyament 
d’idiomes estrangers, en entendre que aquestes despeses 
són avui dia imprescindibles per el futur professional i 
laboral dels fills i filles menors d’edat.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent

ProPosiCió de llei de CreaCió d’una deduCCió en el 
tram autonòmiC de la quota íntegra de l’imPost sobre 
la renda de les Persones físiques en matèria eduCativa 
de fills menors d’edat

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 del 10 per cent, amb una quantitat 
màxima de 500 euros per fill o filla menor d’edat a càr-
rec, per les quantitats destinades al pagament d’estudis 
que siguin obligatoris, però que no siguin gratuïts.

artiCle 2

La mateixa deducció fiscal prevista en l’article anteri-
or s’aplicarà per les quantitats destinades al pagament 
d’estudis d’ensenyament d’idiomes estrangers.

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’1 de gener de 2010.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors Montserrat i Cu-
lleré, Josep Llobet Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, 
Àngels Olano Garcia, Francesc Vendrell i Bayona, 
Montserrat Nebrera González, Carina Mejías i Sánchez, 
Jordi Montanya i Mías, Joan Bertomeu i Bertomeu, En-
ric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas, Rafael López i Rueda,
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proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i dona-
cions
Tram. 202-00065/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants del 
Reglament del Parlament, presenten per a la seva tra-
mitació la següent Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i donacions.

ProPosiCió de llei de reforma ParCial de l’imPost sobre 
suCCessions i donaCions

exPosiCió de motius

Una de les figures impositives en què s’ha utilitzat més 
abastament la capacitat normativa que tenen les comu-
nitats autònomes ha estat l’Impost sobre successions i 
donacions.

Malgrat que pel fet de tractar-se d’un tribut de naturale-
sa estatal, correspon a l’Estat espanyol la competència 
de la seva supressió total, el que sí que està en mans de 
Catalunya és reduir la tributació per aquest impost per 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com ja han 
fet altres Comunitats Autònomes com ara el País Basc, 
Navarra, Cantàbria, Madrid, La Rioja, Aragó, València, 
Illes Balears o Múrcia, que ja tenen tributació zero o 
pràcticament nul·la per aquest impost.

D’acord amb l’actual sistema de coresponsabilitat fiscal 
existent a l’Estat espanyol les comunitats autònomes sí 
que tenen capacitat normativa per decidir noves reducci-
ons de la base imposable de l’impost, bé sigui creant-ne 
de pròpies o millorant les existents a la norma estatal, 
per reduir la tarifa i les quanties i coeficients del patri-
moni preexistent i, finalment, per establir deduccions i 
bonificacions de la quota.

La tendència dominant, doncs, de moltes comunitats 
autònomes s’encamina cap a l’exempció dels impostos 
vinculats a les transmissions hereditàries de pares a 
fills, i entre cònjuges, així com a l’elevació de manera 
substancial de les reduccions de la base per motius fa-
miliars, porta al fet que Catalunya també hagi d’anar 
incorporant aquest millor tractament fiscal, encara que 
sigui tan sols per a subsanar el greuge comparatiu que 
suposa per als catalans i catalanes una major càrrega tri-
butària que la resta de ciutadans i ciutadanes de l’Estat 
espanyol. En cas contrari, no només s’estarà creant un 

Atès que vetllar per aconseguir un consum responsable 
de l’alcohol és la forma més efectiva d’eradicar els efec-
tes nocius que té sobre la població es fa necessari dotar 
la legislació catalana d’una redacció més precisa pel que 
fa la regulació de la publicitat d’esdeveniments o grans 
festes recreatives quan es fa una referència explícita al 
consum de begudes alcohòliques.

artiCle úniC. modifiCaCió de la llei 20/1985 de 25 de 
juliol de PrevenCió i assistènCia en matèria de subs-
tànCies que Poden generar dePendènCia

Es modifica l’article 15 de la llei 20/1985, amb l’addic-
ció d’un nou paràgraf a l’apartat 2 del citat article:

«Així mateix també queda expressament prohibida, 
en qualsevol activitat recreativa, aquelles referències o 
publicitat que inciti a la dispensa il·limitada o incontro-
lada, sigui gratuïta o no, de begudes alcohòliques.»

disPosiCió addiCional Primera

S’autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes 
de caràcter reglamentari necessàries per a desplegar i 
aplicar aquesta llei.

disPosiCió addiCional segona

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió derogatòria úniCa

Els preceptes d’aquesta llei deroguen totes les normes 
que sigui contràries a la present.

disPosiCió final úniCa

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva 
aprovació.

Palau del Parlament, 6 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, Francesc Sancho i Serena, diputats del 
G. P. de CiU
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liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi-
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues:

a) La que correspongui de les incloses en els grups se-
güents:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors 
de vint-i-un anys: 600.000 euros, més 10.000 euros per 
cada any de menys de vint-i-un que tingui el causaha-
vent, fins al límit màxim de 680.000 euros.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
600.000 euros.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 300.000 
euros.

Grup IV: adquisicions per col·laterals de quart grau, 
graus més distants i estranys: 100.000 euros.

artiCle 2

Article 2. Quota íntegra de les transmissions per adqui-
sicions «mortis causa» i per transmissions lucratives 
entre vius:

1. La quota íntegra de l’impost sobre successions i dona-
cions en les transmissions o adquisicions «mortis cau-
sa» o entre vius a favor de contribuents dels grups I i II 
s’obté aplicant a la base liquidable l’escala següent:

greuge comparatiu respecte altres ciutadans de l’Estat 
sinó que es potenciarà la deslocalització de contribuents 
per motivacions fiscals, amb el perjudici que comporta 
sobre l’economia catalana.

Així doncs, amb la voluntat d’avançar de manera pro-
gressiva vers la supressió total d’aquest impost en un 
termini no superior a 4 anys es planteja aquesta reforma 
parcial de l’impost sobre successions i donacions per 
avançar en una reducció de la tributació de les trans-
missions, especialment per als patrimonis mitjans de 
les famílies catalanes, les més perjudicades per aquest 
tribut.

La supressió no es produeix de manera total aquest exer-
cici, atenent la situació de crisi econòmica que pateix 
Catalunya i que pot afectar les finances de la Gene-
ralitat, si bé es considera que en cap cas una situació 
conjuntural ha de condicionar la moderació d’un impost 
profundament injust.

artiCle 1.

Es modifica la lletra a) de l’article 2 de la secció segona, 
en la seva redacció actual, de la llei 21/2001, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, en els 
següents termes:

Article 2. Reduccions de la base imposable

En les adquisicions mortis causa, incloses les dels be-
neficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 

 Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable tipus (%)
(fins a euros) (euros) (fins a euros)

 0 0 300.000,00 5
 300.000,00 15.000,00 600.000,00 7
 600.000,00 36.000,00 en endavant 9

2. Perquè la tarifa establerta per l’apartat 1 sigui apli-
cable cal que la donació o el negoci lucratiu entre vius 
s’hagi formalitzat en escriptura pública.

disPosiCió derogatòria úniCa

Resten derogades aquelles disposicions que contradi-
guin el que estableix aquesta Llei.

disPosiCions finals

Primera. desPlegament normatiu

S’autoritza al Govern i el conseller o consellera del De-
partament d’Economia i Finances perquè dictin les nor-
mes necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

segona. entrada en vigor

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, 11 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernàndez i Teixidó
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió
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artiCle 1. modifiCaCió de la llei 16/2008, de 23 de 
desembre, de mesures fisCals i finanCeres

Es modifica l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei 16/2008, 
de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, que 
queda redactat de la següent manera:

«2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors, 
amb caràcter general, exigeix:

a) El certificat d’existència d’un crèdit adequat i sufici-
ent, degudament validat pels serveis de la Intervenció, 
excepte en els contractes menors que estiguin exempts 
de fiscalització prèvia.

b) La fiscalització prèvia, excepte en els casos se-
güents:

Primer. Els contractes menors de quantia inferior o 
igual a 3.000 euros.

Segon. Els supòsits de l’article 69 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) L’aprovació de la despesa.

d) La incorporació de la factura corresponent que ha de 
complir els requisits establerts per reglament.»

artiCle 2. modifiCaCió del deCret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, Pel qual s’aProva el text refós de 
la llei de finanCes Públiques de Catalunya

Es modifica l’article 69 del text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que resta redactat 
de la manera següent:

«1. No resten sotmeses a intervenció prèvia les despeses 
de material no inventariable, i també les de caràcter pe-
riòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la 
despesa inicial de l’acte o del contracte del qual deriven, 
o llurs modificacions.

2. La Intervenció General pot establir que en els actes, 
els documents o els expedients d’una naturalesa igual 
o similar derivats de despeses de personal o de sub-
vencions la intervenció s’efectuï per mostreig, d’acord 
amb les instruccions que dicti la mateixa Intervenció 
General.»

disPosiCió derogatòria úniCa

1. Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per con-
seqüent, deroguen l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei 
16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i finan-
ceres, i l’article 69 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre.

2. Queda derogada l’Ordre ECF/173/2006, de 27 de 
març, pel qual s’estableix la modalitat, l’abast i el pro-
cediment de control posterior.

proposició de llei de retorn a la fiscalit-
zació prèvia en contractes menors
Tram. 202-00066/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Turull i Negre, 
i Pilar Pifarré i Matas, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 100 i con-
cordants del Reglament del Parlament, presenten per a 
la seva tramitació la següent:

ProPosiCió de llei de retorn a la fisCalitzaCió Prèvia 
en ContraCtes menors

exPosiCió de motius

Amb la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
financeres, el Govern de la Generalitat acabava amb una 
pràctica habitual en la gestió de la contractació per part 
de la Generalitat de Catalunya com era la fiscalització 
prèvia en els contractes menors, exceptuant aquells amb 
un import inferior a 3.000 euros o aquells que feien refe-
rència a despeses de material no inventariable, així com 
els de caràcter periòdic i d’altres de tracte successiu. Per 
a determinats actes, documents o expedients de natura-
lesa igual o similar als anteriorment citats derivats de 
despeses de personal o de subvencions s’establia que la 
Intervenció General podia optar pel mostreig.

En aquell moment, aquesta modificació legislativa ja 
semblava que podia comportar un retrocés en la trans-
parència que fins al moment s’havia donat en la con-
tractació pública de caràcter menor. Malgrat això, es 
confiava en la simplificació de la tramitació dels expe-
dients dels contractes menors que aquesta mesura podia 
suposar.

Passats més de quatre anys des d’aquella reforma legis-
lativa, es considera necessari que la Intervenció General 
torni a vetllar a priori per la contractació de la totalitat 
dels contractes que es consideren menors que, actual-
ment, adequant-nos a la normativa europea, són aquells 
amb un import inferior a 12.000 euros, IVA exclòs.

Aquest retorn a la fiscalització prèvia en els contractes 
menors respon, tant a la necessitat de recuperar el ni-
vell de transparència, com a la necessitat de controlar 
el nivell de despesa corrent de la Generalitat de Cata-
lunya en un moment de crisi econòmica on qualsevol 
mesura de contenció administrativa i pressupostària és 
benvinguda.
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proposició de llei de contenció pressu-
postària de la despesa corrent de la ge-
neralitat de catalunya
Tram. 202-00067/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, Maria Pilar Pifarré i Matas, i Jordi 
Turull i Negre Diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants 
del Reglament del Parlament, presenten per a la seva 
tramitació la següent Proposició de llei de contenció 
pressupostària de la despesa corrent de la Generalitat 
de Catalunya.

ProPosiCió de llei de ContenCió PressuPostària de la 
desPesa Corrent de la generalitat de Catalunya

exPosiCió de motius

Catalunya es troba immersa en una greu crisi econòmica 
que segueix agreujant-se a mesura que passen els mesos 
i, malgrat que es desconeix la seva durada, cada vegada 
s’està més convençut de la seva forta intensitat.

Davant d’aquest context, l’administració pública ha de 
ser el primer dels agents de la societat a fer un esforç 
de contenció i estalvi de la despesa, ja que el seu estalvi 
podrà dedicar-se a pal·liar els efectes que sobre els ciu-
tadans i les empreses tindrà aquesta crisi.

El passat mes de juliol de 2008, el Govern aprovava 
un paquet de mesures d’austeritat pressupostària. La 
mesura número 9 d’aquest paquet instava al Depar-
tament d’Economia i Finances a aplicar una retenció 
equivalent del 25% dels crèdits inicial de determinades 
partides pressupostàries.

El projecte de llei de pressupostos per a l’any 2009 va 
entrar al Parlament amb un estalvi en la despesa cor-
rent de 45,9 milions d’euros, quantitat insuficient i no 
equivalent a una retenció del 25% com especificava la 
mesura.

En aquest sentit, tenint en compte que les previsions 
econòmiques sobre les quals es basaven els pressupostos 
per a l’any 2009 ja disten de la situació de crisi actual, 
es considera necessari aplicar, ara de debò, la retenció 
del 25% en l’import d’aquelles partides que poden ser 
prescindibles per al funcionament de l’administració en 
un moment de crisi.

disPosiCions finals

Primera

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

segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada 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.

annex. reglaments i normes de referènCia

a) Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals 
i financeres.

b) Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

c) Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures finan-
ceres.

d) Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures admi-
nistratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

e) Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, pel qual s’es-
tableix la modalitat, l’abast i el procediment de control 
posterior.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de Conver-
gència i Unió; Jordi Turull i Negre, diputat del G. P. de 
Convergència i Unió; Pilar Pifarré i Matas, diputada del 
G. P. de Convergència i Unió
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Baixes  euros

09.0904.226.0005 (prog. 451) 7.467,75
09.0904.226.0089 (prog. 451) 15.000,00
09.0904.227.0005 (prog. 451) 177.426,38
09.0904.240.0001 (prog. 451) 37.338,75
10.1001.220.0002 (prog. 121) 20.000,00
10.1001.226.0002 (prog. 121) 40.000,00
10.1001.226.0003 (prog. 121) 5.750,00
10.1001.226.0005 (prog. 121) 12.500,00
10.1001.226.0089 (prog. 121) 75.000,00
10.1001.227.0005 (prog. 121) 400.000,00
10.1002.220.0001 (prog. 124) 1.125,00
10.1002.226.0002 (prog. 124) 925,00
10.1002.226.0003 (prog. 124) 37.325,00
10.1002.226.0005 (prog. 124) 17.500,00
10.1002.226.0089 (prog. 124) 575,00
10.1002.227.0005 (prog. 124) 23.250,00
10.1003.220.0002 (prog. 223) 3.100,00
10.1003.226.0002 (prog. 223) 1.975,00
10.1003.226.0003 (prog. 223) 82.500,00
10.1003.226.0005 (prog. 223) 7.750,00
10.1003.226.0089 (prog. 223) 47.412,50
10.1003.227.0005 (prog. 223) 25.625,00
10.1003.240.0001 (prog. 223) 7.500,00
10.1004.220.0002 (prog. 221) 10.000,00
10.1004.226.0001 (prog. 221) 10.000,00
10.1004.226.0002 (prog. 221) 52.500,00
10.1004.226.0003 (prog. 221) 125.000,00
10.1004.226.0089 (prog. 221) 43.750,00
10.1004.227.0005 (prog. 221) 85.000,00
10.1005.220.0002 (prog. 131) 6.456,25
10.1005.226.0001 (prog. 131) 26.500,00
10.1005.226.0002 (prog. 131) 7.006,25
10.1005.226.0003 (prog. 131) 10.681,69
10.1005.226.0005 (prog. 131) 125.365,81
10.1005.226.0089 (prog. 131) 30.537,50
10.1005.227.0005 (prog. 131) 201.962,76
10.1005.240.0001 (prog. 131) 82.593,42
10.1006.226.0002 (prog. 225) 382,50
10.1006.226.0003 (prog. 225) 67.067,50
10.1006.226.0005 (prog. 225) 3.060,00
10.1006.226.0089 (prog. 225) 2.295,00
10.1006.227.0005 (prog. 225) 199.997,50
10.1006.240.0001 (prog. 225) 582,50
11.1101.220.0002 (prog. 121) 20.941,31
11.1101.226.0002 (prog. 121) 59.678,52
11.1101.226.0003 (prog. 121) 3.481,88
11.1101. 226.0005 (prog. 121) 4.839,51
11.1101.226.0089 (prog. 121) 24.665,68
11.1101.227.0005 (prog. 121) 645.907,36
11.1101.240.0001 (prog. 121) 18.898,25
11.1102.220.0002 (prog. 121) 2.125,00
11.1102.227.0005 (prog. 121) 169.999,00
11.1102.240.0001 (prog. 121) 26.350,00
11.1102.227.0005 (prog. 631) 61.477,58
11.1102.227.0005 (prog. 661) 53.125,00
11.1102.240.0001 (prog. 661) 34.375,00
11.1103.226.0089 (prog. 121) 13.533,75
11.1103.227.0005 (prog. 121) 7.000,00
11.1103.226.0089 (prog. 671) 30.000,00

artiCle úniC. modifiCaCió de la llei 15/2008, de 23 de 
desembre, de PressuPostos de la generalitat de Cata-
lunya Per al 2009

S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 
15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional trenta-quatrena. Estalvi pres-
supostari.

S’autoritza el Govern a efectuar les següents modificaci-
ons de partides pressupostàries amb la finalitat d’acon-
seguir un estalvi pressupostari d’un import equivalent 
a 97.871.549,85 euros:

Baixes  euros

08.0801.220.0002 (prog. 121) 23.000,00
08.0801.226.0002 (prog. 121) 10.625,00
08.0801.226.0005 (prog. 121) 18.289,96
08.0801.226.0089 (prog. 121) 4.044,00
08.0801.227.0005 (prog. 121) 224.194,94
08.0801.240.0001 (prog. 121) 15.000,00
08.0802.220.0002 (prog. 121) 14.616,00
08.0802.226.0002 (prog. 121) 4.692,00
08.0802.226.0005 (prog. 121) 24.393,75
08.0802.226.0089 (prog. 121) 460,00
08.0802.227.0005 (prog. 121) 71.250,00
08.0802.240.0001 (prog. 121) 1.968,75
08.0803.220.0002 (prog. 121) 10.665,00
08.0803.226.0001 (prog. 121) 208.437,50
08.0803.226.0002 (prog. 121) 342.476,30
08.0803.226.0003 (prog. 121) 1.123.433,50
08.0803.226.0005 (prog. 121) 13.350,00
08.0803.226.0089 (prog. 121) 70.330,00
08.0803.227.0005 (prog. 121) 599.586,81
08.0803.240.0001 (prog. 121) 400.514,82
08.0803.227.0005 (prog. 121) 15.937,50
09.0901.220.0002 (prog. 121) 15.000,00
09.0901.226.0002 (prog. 121) 99.995,00
09.0901.226.0003 (prog. 121) 2,50
09.0901.226.0005 (prog. 121) 2,50
09.0901.226.0089 (prog. 121) 15.106,00
09.0901.227.0005 (prog. 121) 137.500,00
09.0901.240.0001 (prog. 121) 52.500,00
09.0901.220.0002 (prog. 324) 675,00
09.0901.226.0002 (prog. 324) 1.042,50
09.0901.226.0003 (prog. 324) 32.650,00
09.0901.226.0005 (prog. 324) 2.250,00
09.0901.227.0005 (prog. 324) 32.750,00
09.0902.220.0002 (prog. 231) 8.950,00
09.0902.226.0001 (prog. 231) 1.000,00
09.0902.226.0002 (prog. 231) 30.293,99
09.0902.226.0003 (prog. 231) 68.375,00
09.0902.226.0005 (prog. 231) 186.447,77
09.0902.226.0089 (prog. 231) 15.000,00
09.0902.227.0005 (prog. 231) 42.500,00
09.0902.240.0001 (prog. 231) 8.000,00
09.0904.220.0002 (prog. 451) 746,78
09.0904.226.0001 (prog. 451) 7.035,00
09.0904.226.0003 (prog. 451) 417.500,00
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Baixes  euros

14.1402.226.0002 (prog. 213) 1.012,50
14.1402.226.0003 (prog. 213) 3.862,50
14.1403.220.0002 (prog. 213) 22.812,50
14.1403.226.0002 (prog. 213) 618,75
14.1403.227.0005 (prog. 213) 18.750,00
14.1404.220.0002 (prog. 212) 2.250,00
14.1404.226.0002 (prog. 212) 750,00
14.1405.220.0002 (prog. 211) 109.518,75
14.1405.226.0002 (prog. 211) 1.875,00
14.1405.226.0005 (prog. 211) 9.375,00
14.1405.226.0089 (prog. 211) 384.397,80
14.1405.227.0005 (prog. 211) 199.627,50
14.1407.226.0002 (prog. 214) 850,00
14.1407.226.0005 (prog. 214) 8.250,00
14.1407.226.0089 (prog. 214) 250,00
14.1407.227.0005 (prog. 214) 39.375,00
14.1407.240.0001 (prog. 214) 13.875,00
15.1501.220.0002 (prog. 121) 102.000,00
15.1501.226.0001 (prog. 121) 110.000,00
15.1501.226.0002 (prog. 121) 12.800,00
15.1501.226.0003 (prog. 121) 146.000,00
15.1501.226.0005 (prog. 121) 19.200,00
15.1501.226.0089 (prog. 121) 127.180,00
15.1501.227.0005 (prog. 121) 106.942,50
15.1501.226.00089 (prog. 421) 9.600.000,00
15.1503.226.0003 (prog. 123) 1.000,00
15.1503.227.0005 (prog. 123) 67.500,00
15.1503.226.0089 (prog. 421) 2.500,00
15.1503.227.0005 (prog. 421) 62.500,00
15.1504.240.0001 (prog. 121) 165.500,00
15.1507.226.0001 (prog. 421) 9.250,00
15.1507.226.0089 (prog. 421) 5.425,00
15.1507.227.0005 (prog. 421) 31.750,00
15.1507.226.0089 (prog. 423) 8.212,50
15.1507.227.0005 (prog. 423) 20.177,50
15.1507.220.0002 (prog. 424) 59.082,50
15.1507.226.0005 (prog. 424) 31.625,00
15.1507.227.0005 (prog. 424) 176.337,50
15.1507.240.0001 (prog. 424) 2.980,00
16.1602.220.0002 (prog. 121) 32.770,66
16.1602.226.0001 (prog. 121) 107.121,75
16.1602.226.0002 (prog. 121) 85.437,50
16.1602.226.0003 (prog. 121) 532.156,25
16.1602.226.0005 (prog. 121) 50.937,50
16.1602.226.0089 (prog. 121) 46.520,25
16.1602.227.0005 (prog. 121) 368.571,93
16.1602.240.0001 (prog. 121) 114.750,00
16.1609.226.0002 (prog. 533) 9.375,00
16.1609.226.0003 (prog. 533) 525.000,00
16.1609.226.0005 (prog. 533) 30.000,00
16.1609.226.0089 (prog. 533) 22.500,00
16.1609.227.0005 (prog. 533) 125.000,00
16.1609.240.0001 (prog. 533) 15.000,00
16.1610.220.0002 (prog. 442) 132.750,00
16.1610.226.0001 (prog. 442) 138.000,00
16.1610.226.0002 (prog. 442) 2.500,00
16.1610.226.0003 (prog. 442) 57.750,00
16.1610.226.0005 (prog. 442) 17.375,00
16.1610.226.0089 (prog. 442) 373.230,89

Baixes  euros

11.1103.227.0005 (prog. 671) 105.841,25
11.1103.227.0005 (prog. 681) 4.500,00
11.1103.240.0001 (prog. 681) 2.250,00
12.1201.220.0002 (prog. 121) 251.202,04
12.1201.226.0002 (prog. 121) 32.500,00
12.1201.226.0003 (prog. 121) 5.000,00
12.1201.226.0005 (prog. 121) 22.875,00
12.1201.226.0089 (prog. 121) 103.250,00
12.1201.227.0005 (prog. 121) 37.500,00
12.1201.240.0001 (prog. 121) 7.500,00
12.1202.227.0005 (prog. 121) 25.000,00
12.1202.240.0001 (prog. 121) 2.500,00
12.1202.227.0005 (prog. 532) 23.750,00
12.1203.220.0002 (prog. 711) 25.000,00
12.1203.226.0005 (prog. 711) 35.946,00
12.1203.227.0005 (prog. 711) 315.218,75
12.1203.240.0001 (prog. 711) 15.946,00
12.1204.220.0002 (prog. 323) 214,18
12.1204.226.0001 (prog. 323) 465.215,00
12.1204.226.0002 (prog. 323) 6.750,00
12.1204.226.0003 (prog. 323) 95.185,15
12.1204.226.0005 (prog. 323) 219.365,23
12.1204.226.0089 (prog. 323) 14.000,00
12.1204.227.0005 (prog. 323) 26.690,50
12.1204.240.0001 (prog. 323) 19.325,00
12.1206.226.0089 (prog. 531) 625,00
12.1206.227.0005 (prog. 531) 890.418,51
12.1206.220.0002 (prog. 532) 2.500,00
12.1206.226.0002 (prog. 532) 5.000,00
12.1206.226.0003 (prog. 532) 3.750,00
12.1206.226.0089 (prog. 532) 5.000,00
12.1206.227.0005 (prog. 532) 268.000,00
13.1301.220.0002 (prog. 121) 43.196,30
13.1301.226.0001 (prog. 121) 12.500,00
13.1301.226.0002 (prog. 121) 23.430,67
13.1301.226.0003 (prog. 121) 17.258,25
13.1301.226.0005 (prog. 121) 1.078,21
13.1301.227.0005 (prog. 121) 126.166,64
13.1301.240.0001 (prog. 121) 48.477,06
13.1301.227.0005 (prog. 123) 12.250,00
13.1302.226.0002 (prog. 121) 1.455,58
13.1302.226.0005 (prog. 121) 485,20
13.1303.226.0002 (prog. 121) 1.617,31
13.1303.226.0005 (prog. 121) 539,11
13.1304.226.0002 (prog. 121) 1.617,31
13.1304.226.0005 (prog. 121) 539,11
13.1305.226.0002 (prog. 121) 1.617,31
13.1305.226.0005 (prog. 121) 539,11
13.1306.226.0002 (prog. 121) 161,73
13.1306.226.0005 (prog. 121) 53,91
13.1308.226.0002 (prog. 121) 1.617,31
13.1308.226.0005 (prog. 121) 523,40
14.1401.220.0002 (prog. 121) 8.024,53
14.1401.226.0002 (prog. 121) 10.014,83
14.1401.226.0003 (prog. 121) 579,38
14.1401.226.0005 (prog. 121) 3.966,79
14.1401.226.0089 (prog. 121) 17.735,07
14.1401.227.0005 (prog. 121) 20.553,47
14.1401.240.0001 (prog. 121) 11.288,04
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Baixes  euros

18.1804.227.0005 (prog. 232) 13.750,00
18.1804.220.0002 (prog. 612) 500,00
18.1804.226.0005 (prog. 612) 12.500,00
18.1804.227.0005 (prog. 612) 101.051,88
18.1804.240.0001 (prog. 612) 2.416,88
18.1805.226.0005 (prog. 612) 5.418,75
18.1805.226.0089 (prog. 612) 2.075,00
18.1805.227.0005 (prog. 612) 63.700,78
18.1805.226.0003 (prog. 613) 4.801,88
18.1806.227.0005 (prog. 335) 13.125,00
18.1806.226.0003 (prog. 574) 48.750,00
18.1806.226.0005 (prog. 574) 107.812,50
18.1806.226.0089 (prog. 574) 28.750,00
18.1806.227.0005 (prog. 574) 50.625,00
18.1806.226.0003 (prog. 613) 167.037,94
18.1806.227.0005 (prog. 613) 168.687,56
19.1901.220.0002 (prog. 121) 31.875,00
19.1901.226.0001 (prog. 121) 19.687,50
19.1901.226.0002 (prog. 121) 14.062,50
19.1901.226.0003 (prog. 121) 25.312,50
19.1901.226.0005 (prog. 121) 15.468,75
19.1901.226.0089 (prog. 121) 37.500,00
19.1901.227.0005 (prog. 121) 402.562,50
19.1901.227.0005 (prog. 123) 56.250,00
19.1903.220.0002 (prog. 336) 4.400,00
19.1903.226.0001 (prog. 336) 125.401,29
19.1903.226.0002 (prog. 336) 2.966,94
19.1903.226.0003 (prog. 336) 143.750,00
19.1903.226.0005 (prog. 336) 52.494,10
19.1903.226.0089 (prog. 336) 109.000,00
19.1903.227.0005 (prog. 336) 111.564,92
19.1903.240.0001 (prog. 336) 75.000,00
19.1905.220.0002 (prog. 121) 1.250,00
19.1905.226.0002 (prog. 121) 2.000,00
19.1905.226.0003 (prog. 332) 12.500,00
19.1905.226.0005 (prog. 332) 32.500,00
19.1905.226.0089 (prog. 332) 2,50
19.1905.227.0005 (prog. 332) 12.500,00
19.1905.226.0089 (prog. 333) 2,50
19.1905.226.0003 (prog. 661) 12.500,00
19.1905.226.0005 (prog. 661) 12.500,00
19.1905.226.0089 (prog. 661) 2,50
19.1905.227.0005 (prog. 661) 8.753,38
19.1906.220.0002 (prog. 333) 1.250,00
19.1906.226.0001 (prog. 333) 37.500,00
19.1906.226.0002 (prog. 333) 1.000,00
19.1906.226.0003 (prog. 333) 12.500,00
19.1906.226.0005 (prog. 333) 37.500,00
19.1906.226.0089 (prog. 333) 50.000,00
19.1906.227.0005 (prog. 333) 12.500,00
19.1906.240.0001 (prog. 333) 13.750,00
20.2001.220.0002 (prog. 121) 47.312,50
20.2001.226.0002 (prog. 121) 54.135,00
20.2001.226.0003 (prog. 121) 81.750,00
20.2001.226.0089 (prog. 121) 22.375,00
20.2001.227.0005 (prog. 121) 290.650,00
20.2001.240.0001 (prog. 121) 165.450,00
20.2001.227.0005 (prog. 123) 44.041,25
20.2002.226.0002 (prog. 641) 7.136,75

Baixes  euros

16.1610.220.0002 (prog. 443) 2.250,00
16.1610.226.0001 (prog. 443) 98.750,00
16.1610.226.0002 (prog. 443) 1.250,00
16.1610.226.0003 (prog. 443) 51.375,00
16.1610.226.0005 (prog. 443) 279.912,50
16.1610.226.0089 (prog. 443) 66.500,00
16.1610.227.0005 (prog. 443) 991.383,23
16.1610.240.0001 (prog. 443) 44.250,00
17.1701.220.0002 (prog. 121) 10.438,30
17.1701.226.0002 (prog. 121) 27.918,03
17.1701.226.0089 (prog. 121) 8.873,66
17.1701.227.0005 (prog. 121) 49.981,43
17.1701.240.0001 (prog. 121) 49.427,50
17.1701.226.0001 (prog. 123) 4.350,50
17.1701.226.0005 (prog. 123) 372,50
17.1701.240.0001 (prog. 123) 3.642,25
17.1701.226.0001 (prog. 419) 7.750,00
17.1701.226.0003 (prog. 419) 1.050,00
17.1701.226.0005 (prog. 419) 42.075,00
17.1701.227.0005 (prog. 419) 32.105,78
17.1701.240.0001 (prog. 419) 14.125,00
17.1701.220.0002 (prog. 451) 1.500,00
17.1701.240.0001 (prog. 451) 15.000,00
17.1702.220.0002 (prog. 419) 468,75
17.1702.226.0002 (prog. 419) 3.750,00
17.1702.226.0003 (prog. 419) 28.125,00
17.1702.226.0005 (prog. 419) 37.500,00
17.1702.226.0089 (prog. 419) 1.750,00
17.1702.227.0005 (prog. 419) 539.708,18
17.1702.240.0001 (prog. 419) 36.562,50
17.1703.220.0002 (prog. 419) 850,00
17.1703.226.0002 (prog. 419) 1.400,00
17.1703.226.0005 (prog. 419) 48.575,00
17.1703.227.0005 (prog. 419) 340.500,00
17.1703.240.0001 (prog. 419) 97.126,63
17.1704.220.0002 (prog. 414) 4.471,62
17.1704.226.0002 (prog. 414) 1.181,25
17.1704.226.0005 (prog. 414) 30.630,63
17.1704.226.0089 (prog. 414) 602,92
17.1704.227.0005 (prog. 414) 410.614,09
17.1704.240.0001 (prog. 414) 57.600,00
17.1705.226.0002 (prog. 121) 3.750,00
17.1705.226.0005 (prog. 121) 10.000,00
17.1705.226.0089 (prog. 121) 599,50
17.1705.227.0005 (prog. 121) 10.000,00
17.1705.227.0005 (prog. 574) 52.185,00
18.1801.220.0002 (prog. 121) 18.750,00
18.1801.226.0002 (prog. 121) 22.500,00
18.1801.226.0003 (prog. 121) 93.750,00
18.1801.226.0089 (prog. 121) 37.500,00
18.1801.227.0005 (prog. 121) 62.500,00
18.1802.227.0005 (prog. 562) 31.668,00
18.1802.226.0003 (prog. 612) 12.500,00
18.1802.227.0005 (prog. 612) 10.000,00
18.1802.226.0089 (prog. 616) 15.000,00
18.1802.227.0005 (prog. 616) 21.582,00
18.1803.227.0005 (prog. 611) 122.812,50
18.1803.226.0089 (prog. 612) 55.750,00
18.1804.226.0005 (prog. 232) 13.750,00
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21.2107.226.0005 (prog. 314) 20.661,75
21.2107.226.0089 (prog. 314) 1.500,00
21.2107.227.0005 (prog. 314) 50.511,25
21.2107.240.0001 (prog. 314) 3.267,75
21.2108.220.0002 (prog. 321) 7.625,00
21.2108.226.0001 (prog. 321) 28.762,50
21.2108.226.0002 (prog. 321) 6.627,50
21.2108.226.0003 (prog. 321) 32.500,00
21.2108.226.0005 (prog. 321) 29.312,50
21.2108.226.0089 (prog. 321) 7.635,00
21.2108.227.0005 (prog. 321) 19.500,00
21.2108.240.0001 (prog. 321) 15.500,00
21.2110.220.0002 (prog. 318) 193,25
21.2110.226.0002 (prog. 318) 1.687,50
21.2110.226.0003 (prog. 318) 2.317,50
21.2110.226.0005 (prog. 318) 5.625,00
21.2110.226.0089 (prog. 318) 23.795,75
21.2110.227.0005 (prog. 318) 2.317,50
22.2201.220.0002 (prog. 121) 590,63
22.2201.226.0002 (prog. 121) 13.781,25
22.2201.226.0003 (prog. 121) 1.968,75
22.2201.226.0005 (prog. 121) 1.181,25
22.2201.226.0089 (prog. 121) 9.187,50
22.2201.227.0005 (prog. 121) 72.000,00
22.2201.240.0001 (prog. 121) 16.537,50
22.2202.220.0002 (prog. 553) 28.000,00
22.2202.226.0001 (prog. 553) 75.000,00
22.2202.226.0002 (prog. 553) 3.000,00
22.2202.226.0003 (prog. 553) 200.000,00
22.2202.226.0005 (prog. 553) 125.000,00
22.2202.226.0089 (prog. 553) 29.500,00
22.2202.227.0005 (prog. 553) 200.000,00
22.2202.240.0001 (prog. 553) 43.750,00
22.2203.226.0002 (prog. 554) 1.434,20
22.2203.226.0003 (prog. 554) 25.503,80
22.2203.226.0005 (prog. 554) 16.377,50
22.2203.227.0005 (prog. 554) 214.250,00
22.2203.240.0001 (prog. 554) 13.750,00
22.2204.226.0002 (prog. 551) 10.195,00
22.2204.226.0003 (prog. 551) 97.500,00
22.2204.226.0005 (prog. 551) 6.500,00
22.2204.226.0089 (prog. 551) 1.887,68
22.2204.227.0005 (prog. 551) 627.265,31
22.2204.240.0001 (prog. 551) 37.681,25
22.2207.220.0002 (prog. 121) 2.750,00
22.2207.226.0002 (prog. 121) 3.250,00
22.2207.226.0003 (prog. 121) 27.500,00
22.2207.226.0005 (prog. 121) 2.750,00
22.2207.227.0005 (prog. 121) 500.000,00
22.2207.240.0001 (prog. 121) 42.500,00
24.2401.226.0089 (prog. 911) 102.500,00
25.2503.220.0002 (prog. 121) 1.252,50
25.2503.226.0002 (prog. 121) 39.325,00
25.2503.226.0003 (prog. 121) 7.500,00
25.2503.226.0089 (prog. 121) 15.000,00
25.2503.227.0005 (prog. 121) 203.644,71
51.5100.220.0002 (prog. 121) 9.800,50
51.5100.226.0001 (prog. 121) 6.660,00
51.5100.226.0002 (prog. 121) 24.226,94

Baixes  euros

20.2002.226.0089 (prog. 641) 5.000,00
20.2002.227.0005 (prog. 641) 25.000,00
20.2002.240.0001 (prog. 641) 25.000,00
20.2002.226.0001 (prog. 652) 5.000,00
20.2002.226.0002 (prog. 652) 2.500,00
20.2002.226.0003 (prog. 652) 7.500,00
20.2002.226.0005 (prog. 652) 31.500,00
20.2002.226.0089 (prog. 652) 250,00
20.2002.240.0001 (prog. 652) 99.000,00
20.2003.226.0002 (prog. 621) 875,00
20.2003.226.0003 (prog. 621) 12.500,00
20.2003.226.0005 (prog. 621) 25.000,00
20.2003.226.0089 (prog. 621) 3.750,00
20.2003.227.0005 (prog. 621) 37.500,00
20.2003.220.0002 (prog. 622) 286,88
20.2003.226.0002 (prog. 622) 2.103,75
20.2003.226.0003 (prog. 622) 2.871,25
20.2003.226.0005 (prog. 622) 3.750,00
20.2003.226.0089 (prog. 622) 2.797,50
20.2003.227.0005 (prog. 622) 88.193,75
20.2004.226.0002 (prog. 422) 2.000,00
20.2004.226.0003 (prog. 422) 20.625,00
20.2004.226.0005 (prog. 422) 107.139,68
20.2004.226.0089 (prog. 422) 139.019,30
20.2004.227.0005 (prog. 422) 49.623,22
20.2004.240.0001 (prog. 422) 60.253,34
20.2004.226.0003 (prog. 571) 54.500,00
20.2004.226.0089 (prog. 571) 44.625,00
20.2004.227.0005 (prog. 571) 159.458,75
20.2004.240.0001 (prog. 571) 64.750,00
20.2004.227.0005 (prog. 574) 2,50
21.2101.220.0002 (prog. 121) 81.855,00
21.2101.226.0001 (prog. 121) 1.931,25
21.2101.226.0002 (prog. 121) 30.683,25
21.2101.226.0003 (prog. 121) 56.153,50
21.2101.226.0005 (prog. 121) 9.478,25
21.2101.226.0089 (prog. 121) 44.323,50
21.2101.227.0005 (prog. 121) 73.757,50
21.2101.240.0001 (prog. 121) 40.372,25
21.2101.226.0089 (prog. 123) 25,75
21.2101.220.0002 (prog. 316) 393,75
21.2101.226.0089 (prog. 316) 1.353,00
21.2101.226.0005 (prog. 317) 63.840,75
21.2105.220.0002 (prog. 313) 3.750,00
21.2105.226.0001 (prog. 313) 5.625,00
21.2105.226.0002 (prog. 313) 1.125,00
21.2105.226.0003 (prog. 313) 2,50
21.2105.226.0005 (prog. 313) 92.625,00
21.2105.226.0089 (prog. 313) 2,50
21.2105.227.0005 (prog. 313) 45.095,00
21.2105.240.0001 (prog. 313) 10.000,00
21.2106.226.0002 (prog. 318) 1.158,75
21.2106.226.0003 (prog. 318) 4.442,00
21.2106.226.0089 (prog. 318) 162.500,00
21.2106.227.0005 (prog. 318) 2,50
21.2107.220.0002 (prog. 314) 606,25
21.2107.226.0001 (prog. 314) 6.187,50
21.2107.226.0002 (prog. 314) 6.077,75
21.2107.226.0003 (prog. 314) 10.091,50
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09.6100.227.0005 (prog. 444) 808.125,10
09.6100.240.0001 (prog. 444) 7.500,00
10.6200.220.0002 (prog. 222) 3.750,00
10.6200.226.0002 (prog. 222) 5.000,00
10.6200.226.0003 (prog. 222) 1.542.500,00
10.6200.226.0005 (prog. 222) 134.750,00
10.6200.226.0089 (prog. 222) 37.500,00
10.6200.227.0005 (prog. 222) 1.784.630,00
10.6200.240.0001 (prog. 222) 132.000,00
10.6208.220.0002 (prog. 224) 10.644,50
10.6208.226.0002 (prog. 224) 8.909,75
10.6208.226.0003 (prog. 224) 4.663,50
10.6208.226.0005 (prog. 224) 1.508.433,30
10.6208.226.0089 (prog. 224) 8.252,50
10.6208.227.0005 (prog. 224) 76.593,75
10.6208.240.0001 (prog. 224) 12.937,50
11.6040.220.0002 (prog. 583) 8.775,00
11.6040.226.0002 (prog. 583) 4.750,00
11.6040.226.0005 (prog. 583) 6.500,00
11.6040.226.0089 (prog. 583) 75,00
11.6040.227.0005 (prog. 583) 59.975,00
11.6040.240.0001 (prog. 583) 14.437,50
11.6170.220.0002 (prog. 461) 14.236,68
11.6170.226.0001 (prog. 461) 50.000,00
11.6170.226.0002 (prog. 461) 5.000,00
11.6170.226.0003 (prog. 461) 37.512,50
11.6170.226.0005 (prog. 461) 180.870,25
11.6170.226.0089 (prog. 461) 11.929,49
11.6170.227.0005 (prog. 461) 62.500,00
11.6140.240.0001 (prog. 461) 53.840,00
11.6203.220.0002 (prog. 681) 1.284,50
11.6203.226.0002 (prog. 681) 770,75
11.6203.226.0003 (prog. 681) 2.303,50
11.6203.226.0005 (prog. 681) 1.687,50
11.6203.226.0089 (prog. 681) 250,00
11.6203.227.0005 (prog. 681) 4.744,50
11.6203.240.0001 (prog. 681) 4.313,25
11.6207.220.0002 (prog. 584) 2.000,00
11.6207.226.0002 (prog. 584) 1.500,00
11.6207.226.0005 (prog. 584) 750,00
11.6207.226.0089 (prog. 584) 5.000,00
11.6207.227.0005 (prog. 584) 22.896,50
12.6030.226.0002 (prog. 122) 1.425,00
12.6030.226.0089 (prog. 122) 500,00
12.6030.227.0005 (prog. 122) 35.625,00
12.6030.226.0003 (prog. 571) 6.387,50
12.6030.227.0005 (prog. 571) 4.500,00
12.6030.240.0001 (prog. 571) 23.750,00
13.6120.220.0002 (prog. 542) 625,00
13.6120.226.0001 (prog. 542) 3.000,00
13.6120.226.0002 (prog. 542) 250,00
13.6120.226.0003 (prog. 542) 3.750,00
13.6120.226.0005 (prog. 542) 10.000,00
13.6120.226.0089 (prog. 542) 37,50
13.6120.227.0005 (prog. 542) 12.500,00
13.6201.220.0002 (prog. 542) 4.652,22
13.6201.226.0002 (prog. 542) 1.350,00
13.6201.226.0003 (prog. 542) 3.750,00
13.6201.226.0005 (prog. 542) 4.000,00

Baixes  euros

51.5100.226.0003 (prog. 121) 125.000,00
51.5100.226.0005 (prog. 121) 31.250,00
51.5100.226.0089 (prog. 121) 69.395,51
51.5100.227.0005 (prog. 121) 231.250,00
51.5100.240.0001 (prog. 121) 66.950,50
52.5200.220.0002 (prog. 121) 20.000,00
52.5200.226.0001 (prog. 121) 250,00
52.5200.226.0002 (prog. 121) 10.000,00
52.5200.226.0003 (prog. 121) 25.000,00
52.5200.226.0005 (prog. 121) 43.750,00
52.5200.226.0089 (prog. 121) 16.250,00
52.5200.227.0005 (prog. 121) 180.000,00
52.5200.240.0001 (prog. 121) 5.000,00
52.5200.220.0002 (prog. 411) 18.750,00
52.5200.226.0001 (prog. 411) 250,00
52.5200.226.0002 (prog. 411) 3.000,00
52.5200.226.0003 (prog. 411) 7.500,00
52.5200.226.0005 (prog. 411) 50.000,00
52.5200.226.0089 (prog. 411) 7.750,00
52.5200.227.0005 (prog. 411) 106.250,00
52.5200.240.0001 (prog. 411) 17.500,00
52.5200.220.0002 (prog. 412) 175.000,00
52.5200.226.0001 (prog. 412) 5.000,00
52.5200.226.0002 (prog. 412) 5.000,00
52.5200.226.0003 (prog. 412) 10.000,00
52.5200.226.0005 (prog. 412) 25.000,00
52.5200.226.0089 (prog. 412) 46.250,00
52.5200.227.0005 (prog. 412) 650.000,00
52.5200.240.0001 (prog. 412) 50.000,00
50.5000.226.0001 (prog. 121) 60.208,25
50.5000.226.0002 (prog. 121) 2.062,50
50.5000.226.0003 (prog. 121) 3.768,75
50.5000.226.0005 (prog. 121) 16.763,25
50.5000.226.0089 (prog. 121) 1.700,75
50.5000.227.0005 (prog. 121) 54.075,00
50.5000.220.0002 (prog. 315) 12.195,75
50.5000.226.0005 (prog. 315) 3.385,00
50.5000.226.0089 (prog. 315) 54.026,75
50.5000.220.0002 (prog. 316) 328,00
50.5000.226.0002 (prog. 316) 51,50
50.5000.226.0089 (prog. 316) 2.419,75
08.6000.220.0002 (prog. 121) 562,50
08.6000.226.0002 (prog. 121) 4.875,00
08.6000.226.0003 (prog. 121) 27.187,50
08.6000.226.0089 (prog. 121) 18.750,00
08.6000.227.0005 (prog. 121) 12.750,00
09.6090.220.0002 (prog. 444) 3.750,00
09.6090.226.0002 (prog. 444) 10.000,00
09.6090.226.0003 (prog. 444) 8.750,00
09.6090.226.0005 (prog. 444) 100.000,00
09.6090.226.0089 (prog. 444) 7.500,00
09.6090.227.0005 (prog. 444) 12.500,00
09.6090.240.0001 (prog. 444) 15.000,00
09.6100.220.0002 (prog. 444) 1.325,00
09.6100.226.0001 (prog. 444) 52.500,00
09.6100.226.0002 (prog. 444) 37.500,00
09.6100.226.0003 (prog. 444) 72.000,00
09.6100.226.0005 (prog. 444) 202.500,00
09.6100.226.0089 (prog. 444) 25.000,00



Núm. 434 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de març de 2009

37

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

Baixes  euros

17.6202.227.0005 (prog. 611) 33.512,93
17.6202.240.0001 (prog. 611) 11.983,85
17.6205.220.0002 (prog. 419) 77,50
17.6205.226.0001 (prog. 419) 25,00
17.6205.226.0002 (prog. 419) 3.500,00
17.6205.226.0003 (prog. 419) 25,00
17.6205.226.0005 (prog. 419) 3.000,00
17.6205.226.0089 (prog. 419) 1.250,00
17.6205.227.0005 (prog. 419) 74.559,83
17.6205.240.0001 (prog. 419) 3.000,00
17.6206.220.0002 (prog. 414) 4.192,75
17.6206.226.0002 (prog. 414) 4.163,83
17.6206.226.0003 (prog. 414) 250,00
17.6206.226.0005 (prog. 414) 75,00
17.6206.226.0089 (prog. 414) 5.871,96
17.6206.227.0005 (prog. 414) 1.711,56
17.6206.240.0001 (prog. 414) 14.267,00
18.6130.220.0002 (prog. 612) 1.785,00
18.6130.226.0001 (prog. 612) 97.200,00
18.6130.226.0002 (prog. 612) 2.295,00
18.6130.226.0003 (prog. 612) 157.943,49
18.6130.226.0005 (prog. 612) 13.005,00
18.6130.226.0089 (prog. 612) 14.857,53
18.6130.227.0005 (prog. 612) 16.575,00
19.6140.226.0089 (prog. 121) 2.183,50
19.6140.226.0005 (prog. 661) 3.500,00
19.6140.226.0089 (prog. 661) 1.500,00
19.6140.227.0005 (prog. 661) 35,00
19.6140.240.0001 (prog. 661) 9.875,00
19.6204.220.0002 (prog. 121) 2.250,00
19.6204.226.0001 (prog. 121) 2.500,00
19.6204.226.0002 (prog. 121) 10.312,50
19.6204.226.0003 (prog. 121) 2.500,00
19.6204.226.0005 (prog. 121) 2.812,50
19.6204.240.0001 (prog. 121) 1.250,00
21.6010.220.0002 (prog. 322) 5.625,00
21.6010.226.0001 (prog. 322) 40.000,00
21.6010.226.0002 (prog. 322) 1.250,00
21.6010.226.0003 (prog. 322) 25.000,00
21.6010.226.0005 (prog. 322) 65.000,00
21.6010.226.0089 (prog. 322) 500,00
21.6010.227.0005 (prog. 322) 77.500,00
21.6010.240.0001 (prog. 322) 25.000,00
21.6160.220.0002 (prog. 318) 562,50
21.6160.226.0002 (prog. 318) 3.750,00
21.6160.226.0003 (prog. 318) 4.687,50
21.6160.226.0005 (prog. 318) 1.250,00
21.6160.226.0089 (prog. 318) 3.500,00
21.6160.227.0005 (prog. 318) 3.000,00
08.6210.220.0002 (prog. 121) 515,00
08.6210.226.0002 (prog. 121) 2.500,00
08.6210.226.0003 (prog. 121) 15.000,00
08.6210.226.0089 (prog. 121) 28.000,00
08.6210.227.0005 (prog. 121) 7.500,00
10.6230.220.0002 (prog. 124) 875,00
10.6230.226.0003 (prog. 124) 1.076.250,00
10.6230.226.0089 (prog. 124) 18.250,00
10.6230.227.0005 (prog. 124) 240.750,00
11.6220.220.0002 (prog. 672) 1.125,00

Baixes  euros

13.6201.226.0089 (prog. 542) 750,00
13.6201.227.0005 (prog. 542) 22.205,00
13.6201.240.0001 (prog. 542) 625,00
14.6150.220.0002 (prog. 215) 795,75
14.6150.226.0002 (prog. 215) 634,25
14.6150.226.0089 (prog. 215) 183,25
14.6150.227.0005 (prog. 215) 46.475,00
14.6150.240.0001 (prog. 215) 6.000,00
16.6050.220.0002 (prog. 442) 375,00
16.6050.226.0001 (prog. 442) 65.350,00
16.6050.226.0002 (prog. 442) 2.500,00
16.6050.226.0003 (prog. 442) 2,50
16.6050.226.0005 (prog. 442) 73.600,00
16.6050.226.0089 (prog. 442) 25,00
16.6050.227.0005 (prog. 442) 6.250,00
16.6050.240.0001 (prog. 442) 1.375,00
16.6060.220.0002 (prog. 443) 2.892,50
16.6060.226.0001 (prog. 443) 79.150,00
16.6060.226.0002 (prog. 443) 1.450,00
16.6060.226.0003 (prog. 443) 27.847,25
16.6060.226.0005 (prog. 443) 10.437,50
16.6060.227.0005 (prog. 443) 51.900,00
16.6060.240.0001 (prog. 443) 12.575,00
16.6070.220.0002 (prog. 443) 757,23
16.6070.226.0001 (prog. 443) 77.400,11
16.6070.226.0002 (prog. 443) 3.000,00
16.6070.226.0003 (prog. 443) 20.223,89
16.6070.226.0005 (prog. 443) 8.114,17
16.6070.226.0089 (prog. 443) 7.500,00
16.6070.227.0005 (prog. 443) 71.543,00
16.6070.240.0001 (prog. 443) 30.343,00
16.6080.220.0002 (prog. 443) 15.750,00
16.6080.226.0001 (prog. 443) 15.000,00
16.6080.226.0002 (prog. 443) 787,50
16.6080.226.0089 (prog. 443) 7.500,00
16.6080.227.0005 (prog. 443) 2.625,00
16.6080.240.0001 (prog. 443) 15.000,00
17.6110.220.0002 (prog. 443) 1.706,25
17.6110.226.0002 (prog. 443) 1.312,50
17.6110.226.0003 (prog. 443) 4.875,00
17.6110.226.0005 (prog. 443) 598.319,62
17.6110.226.0089 (prog. 443) 250,00
17.6110.227.0005 (prog. 443) 93.904,13
17.6110.240.0001 (prog. 443) 8.812,50
17.6202.220.0002 (prog. 121) 1.834,00
17.6202.226.0002 (prog. 121) 3.084,00
17.6202.226.0003 (prog. 121) 4.501,50
17.6202.226.0005 (prog. 414) 12.116,18
17.6202.226.0089 (prog. 414) 2,50
17.6202.240.0001 (prog. 414) 15.593,44
17.6202.226.0003 (prog. 461) 7.500,00
17.6202.227.0005 (prog. 461) 14.001,50
17.6202.240.0001 (prog. 461) 7.598,25
17.6202.226.0001 (prog. 571) 3.000,00
17.6202.226.0005 (prog. 571) 15.131,36
17.6202.226.0089 (prog. 571) 750,00
17.6202.227.0005 (prog. 571) 138.436,20
17.6202.240.0001 (prog. 571) 17.500,00
17.6202.226.0005 (prog. 611) 6.708,53
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Baixes  euros

13.6360.227.0005 (prog. 651) 100.315,55
13.6710.220.0002 (prog. 581) 12.500,00
13.6710.226.0001 (prog. 581) 37.500,00
13.6710.226.0089 (prog. 581) 75.000,00
13.6720.220.0002 (prog. 524) 1.625,00
13.6720.226.0001 (prog. 524) 19.750,00
13.6720.226.0002 (prog. 524) 2.750,00
13.6720.226.0003 (prog. 524) 19.850,00
13.6720.226.0005 (prog. 524) 10.750,00
13.6720.227.0005 (prog. 524) 39.375,00
13.6740.220.0002 (prog. 431) 5.760,80
13.6740.226.0001 (prog. 431) 229.674,00
13.6740.226.0002 (prog. 431) 6.670,40
13.6740.226.0003 (prog. 431) 72.805,90
13.6740.226.0005 (prog. 431) 22.740,00
13.6740.226.0089 (prog. 431) 9.835,56
13.6740.227.0005 (prog. 431) 909.600,00
13.6740.220.0002 (prog. 432) 657,40
13.6740.226.0001 (prog. 432) 26.209,50
13.6740.226.0002 (prog. 432) 761,20
13.6740.226.0003 (prog. 432) 8.308,33
13.6740.226.0005 (prog. 432) 2.595,00
13.6740.226.0089 (prog. 432) 762,93
13.6740.227.0005 (prog. 432) 103.800,00
13.6740.220.0002 (prog. 543) 3.081,80
13.6740.226.0001 (prog. 543) 122.866,50
13.6740.226.0002 (prog. 543) 3.568,40
13.6740.226.0003 (prog. 543) 38.948,28
13.6740.226.0005 (prog. 543) 12.165,00
13.6740.226.0089 (prog. 543) 3.576,51
13.6740.227.0005 (prog. 543) 486.600,00
13.6830.227.0005 (prog. 522) 98.068,07
13.6830.240.0001 (prog. 522) 1.400,00
13.7250.220.0002 (prog. 581) 5.250,00
13.7250.226.0001 (prog. 581) 9.000,00
13.7250.226.0089 (prog. 581) 13.750,00
13.7250.240.0001 (prog. 581) 3.750,00
14.6460.220.0002 (prog. 213) 525,00
14.6460.226.0001 (prog. 213) 5.000,00
14.6460.226.0002 (prog. 213) 12.500,00
14.6460.226.0003 (prog. 213) 500,00
14.6460.226.0089 (prog. 213) 481.056,32
14.6460.227.0005 (prog. 213) 6.375,00
16.6250.220.0002 (prog. 533) 11.938,00
16.6250.226.0003 (prog. 533) 42.953,00
16.6250.226.0089 (prog. 533) 166.066,00
16.6250.227.0005 (prog. 533) 514.886,00
16.6760.220.0002 (prog. 442) 5.130,77
16.6760.226.0001 (prog. 442) 77.250,00
16.6760.226.0002 (prog. 442) 17.806,33
16.6740.226.0003 (prog. 442) 84.768,57
16.6740.226.0089 (prog. 442) 63.269,84
16.6740.227.0005 (prog. 442) 22.464,39
16.6740.240.0001 (prog. 442) 2.129,87
16.6740.220.0002 (prog. 443) 1.596,08
16.6740.226.0002 (prog. 443) 3.211,07
16.6740.226.0003 (prog. 443) 4.718,80
16.6740.226.0089 (prog. 443) 19.826,51
16.6740.227.0005 (prog. 443) 23.925,00

Baixes  euros

11.6220.226.0001 (prog. 672) 17.187,50
11.6220.226.0003 (prog. 672) 7.750,00
11.6220.226.0005 (prog. 672) 500,00
11.6220.226.0089 (prog. 672) 4.375,00
11.6220.227.0005 (prog. 672) 27.500,00
11.6220.240.0001 (prog. 672) 1.875,00
16.6240.226.0001 (prog. 442) 942.500,00
16.6240.226.0089 (prog. 442) 2.745,00
09.6350.226.0002 (prog. 444) 7.596,00
09.6350.226.0003 (prog. 444) 7.596,00
09.6350.226.0089 (prog. 444) 157.228,50
09.6350.227.0005 (prog. 444) 10.127,75
09.6880.220.0002 (prog. 232) 3.000,00
09.6880.226.0002 (prog. 232) 3.000,00
09.6880.226.0003 (prog. 232) 75.000,00
09.6880.226.0005 (prog. 232) 87.500,00
09.6880.226.0089 (prog. 232) 25.000,00
09.6880.227.0005 (prog. 232) 176.250,00
09.6880.240.0001 (prog. 232) 12.500,00
10.8060.220.0002 (prog. 131) 2.500,00
10.8060.226.0001 (prog. 131) 12.500,00
10.8060.226.0002 (prog. 131) 2.500,00
10.8060.226.0003 (prog. 131) 2.500,00
10.8060.226.0005 (prog. 131) 8.807,25
10.8060.226.0089 (prog. 131) 2.861,24
10.8060.227.0005 (prog. 131) 5.764,51
10.8060.240.0001 (prog. 131) 5.000,00
10.8140.220.0002 (prog. 131) 2.500,00
10.8140.226.0002 (prog. 131) 2.500,00
10.8140.226.0003 (prog. 131) 7.500,00
10.8140.226.0005 (prog. 131) 12.950,15
10.8140.227.0005 (prog. 131) 6.800,00
10.8140.240.0001 (prog. 131) 3.750,00
11.6330.220.0002 (prog. 672) 3.400,00
11.6330.226.0003 (prog. 672) 35.000,00
11.6330.226.0089 (prog. 672) 6.500,00
11.6330.227.0005 (prog. 672) 117.500,00
11.6500.220.0002 (prog. 631) 1.440,18
11.6500.226.0001 (prog. 631) 53.650,00
11.6500.226.0002 (prog. 631) 870,00
11.6500.226.0003 (prog. 631) 422.870,00
11.6500.226.0005 (prog. 631) 18.270,00
11.6500.226.0089 (prog. 631) 105.746,75
11.6500.227.0005 (prog. 631) 1.305.633,50
11.6500.240.0001 (prog. 631) 79.395,00
11.7910.220.0002 (prog. 125) 2.000,00
11.7910.226.0002 (prog. 125) 2.500,00
11.7910.226.0003 (prog. 125) 15.000,00
11.7910.226.0005 (prog. 125) 3.750,00
11.7910.227.0005 (prog. 125) 338.932,50
12.6290.226.0001 (prog. 531) 23.000,00
12.6290.226.0089 (prog. 531) 136.989,73
12.6290.227.0005 (prog. 531) 1.243.187,40
13.6360.220.0002 (prog. 522) 30.214,05
13.6360.226.0003 (prog. 522) 144.728,73
13.6360.226.0089 (prog. 522) 2.047,17
13.6360.227.0005 (prog. 522) 222.218,69
13.6360.220.0002 (prog. 651) 3.728,35
13.6360.226.0003 (prog. 651) 154.565,61
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Baixes  euros

20.6800.226.0002 (prog. 121) 2.355,93
20.6800.226.0003 (prog. 121) 7.047,80
20.6800.226.0005 (prog. 121) 5.471,19
20.6800.226.0089 (prog. 121) 235,59
20.6800.227.0005 (prog. 121) 105.961,92
20.6800.240.0001 (prog. 121) 1.785,00
20.6890.220.0002 (prog. 422) 390,00
20.6890.226.0001 (prog. 422) 3.169,05
20.6890.226.0002 (prog. 422) 250,00
20.6890.226.0003 (prog. 422) 4.318,71
20.6890.226.0005 (prog. 422) 11.250,00
20.6890.226.0089 (prog. 422) 4.796,50
20.6890.227.0005 (prog. 422) 172.254,48
20.6890.240.0001 (prog. 422) 26.497,28
21.7900.226.0001 (prog. 321) 5.166,98
21.7900.226.0002 (prog. 321) 6.562,50
21.7900.226.0005 (prog. 321) 10.634,53
21.7900.226.0089 (prog. 321) 6.548,25
21.7900.227.0005 (prog. 321) 2.139,09
21.7900.240.0001 (prog. 321) 9.867,70
21.7940.220.0002 (prog. 321) 2.204,50
21.7940.226.0001 (prog. 321) 14.475,00
21.7940.226.0002 (prog. 321) 44.394,00
21.7940.226.0003 (prog. 321) 366.791,25
21.7940.226.0005 (prog. 321) 224.134,25
21.7940.227.0005 (prog. 321) 69.665,75
21.7940.240.0001 (prog. 321) 5.425,00
22.6540.220.0002 (prog. 511) 3.058,00
22.6540.226.0003 (prog. 511) 66.054,25
22.6540.226.009 (prog. 511) 220.914,75
22.6540.227.0005 (prog. 511) 629.136,25
22.6540.220.0002 (prog. 512) 7.595,25
22.6540.226.0003 (prog. 512) 164.059,50
22.6540.226.0089 (prog. 512) 548.688,75
22.6540.227.0005 (prog. 512) 4.845.340,75
22.6540.220.0002 (prog. 551) 596,50
22.6540.226.0003 (prog. 551) 12.886,25
22.6540.226.0089 (prog. 551) 43.097,50
22.6540.227.0005 (prog. 551) 5.045.909,00
22.6550.220.0002 (prog. 552) 16.157,50
22.6550.226.0001 (prog. 552) 149.151,89
22.6550.226.0001 (prog. 552) 7.089,62
22.6550.226.0002 (prog. 552) 307.500,00
22.6550.226.0003 (prog. 552) 37.500,00
22.6550.226.0089 (prog. 552) 337.530,59
22.6550.227.0005 (prog. 552) 853.534,35
22.6570.220.0002 (prog. 551) 200,00
22.6570.226.0002 (prog. 551) 250,00
22.6570.226.0003 (prog. 551) 150,00
22.6570.226.0005 (prog. 551) 75,00
22.6570.227.0005 (prog. 551) 9.250,00
22.6570.240.0001 (prog. 551) 1.250,00
22.6570.220.0002 (prog. 511) 3.000,00
22.6570.226.0003 (prog. 511) 54.625,00
22.6570.226.0089 (prog. 511) 258.287,59
22.6570.227.0005 (prog. 511) 1.943.441,30
22.6810.220.0002 (prog. 582) 1.000,00
22.6810.226.0002 (prog. 582) 1.250,00
22.6810.226.0003 (prog. 582) 10.000,00

Baixes  euros

16.7970.226.0001 (prog. 442) 215.122,50
16.7970.226.0002 (prog. 442) 4.500,00
16.7970.226.0003 (prog. 442) 38.750,00
16.7970.226.0005 (prog. 442) 23.750,00
16.7970.226.0089 (prog. 442) 14.200,00
16.7970.240.0001 (prog. 442) 3.750,00
17.6600.220.0002 (prog. 412) 6.091,75
17.6600.226.0089 (prog. 412) 35.519,50
17.6600.227.0005 (prog. 412) 17.536,00
17.6620.220.0002 (prog. 412) 4.574,57
17.6620.226.0089 (prog. 412) 36.505,13
17.6620.227.0005 (prog. 412) 17.263,89
17.6630.220.0002 (prog. 412) 7.905,64
17.6630.226.0089 (prog. 412) 119.581,02
17.6630.227.0005 (prog. 412) 18.710,88
17.6660.220.0002 (prog. 573) 1.250,00
17.6660.226.0001 (prog. 573) 1.250,00
17.6660.226.0002 (prog. 573) 750,00
17.6660.226.0003 (prog. 573) 1.500,00
17.6660.226.0005 (prog. 573) 1.500,00
17.6660.226.0089 (prog. 573) 3.750,00
17.6660.227.0005 (prog. 573) 166.750,00
17.6660.240.0001 (prog. 573) 7.500,00
17.6670.226.0089 (prog. 412) 1.400.708,49
17.6680.220.0002 (prog. 412) 3.756,51
17.6680.226.0003 (prog. 412) 408.467,13
17.6680.226.0089 (prog. 412) 343.367,83
17.6680.227.0005 (prog. 412) 42.228,82
17.6750.220.0002 (prog. 412) 285,52
17.6750.226.0002 (prog. 412) 2.046,66
17.6750.226.0089 (prog. 412) 174,73
17.6750.227.0005 (prog. 412) 850,00
18.6430.220.0002 (prog. 572) 52.500,00
18.6430.226.0003 (prog. 572) 55.000,00
18.6430.226.0089 (prog. 572) 99.932,50
18.6430.227.0005 (prog. 572) 37.500,00
18.6430.240.0001 (prog. 572) 17.162,50
18.7790.226.0002 (prog. 612) 1.000,00
18.7790.226.0003 (prog. 612) 20.625,00
18.7790.226.0005 (prog. 612) 1.500,00
18.7790.226.0089 (prog. 612) 1.250,00
18.7790.240.0001 (prog. 612) 1.500,00
18.7800.220.0001 (prog. 612) 3.068,37
18.7800.226.0002 (prog. 612) 520,00
18.7800.226.0003 (prog. 612) 25.359,56
18.7800.226.0005 (prog. 612) 125,00
18.7800.227.0005 (prog. 612) 3.507,75
20.6470.220.0002 (prog. 121) 9.750,00
20.6470.226.0089 (prog. 121) 18.748,20
20.6470,227.0005 (prog. 121) 11.000,00
20.6470.226.0003 (prog. 574) 375.000,00
20.6470.227.0005 (prog. 574) 811.250,00
20.6470.227.0005 (prog. 622) 75.750,00
20.6470.227.0005 (prog. 661) 59.500,00
20.6480.220.0002 (prog. 622) 750,00
20.6480.226.0089 (prog. 622) 6.500,00
20.6490.226.0089 (prog. 622) 6.250,00
20.6800.220.0002 (prog. 121) 235,59
20.6800.226.0001 (prog. 121) 2,36
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Baixes  euros

16.6770.226.0089 (prog. 533) 607.000,00
16.6900.220.0002 (prog. 533) 1.500,00
16.6900.226.0003 (prog. 533) 8.951,25
16.6900.226.0089 (prog. 533) 11.600,00
16.6900.227.0005 (prog. 533) 130.184,00
17.6610.226.0089 (prog. 631) 1.583,05
17.6650.220.0002 (prog. 419) 255,00
17.6550.226.0002 (prog. 419) 10.000,00
17.6550.226.0003 (prog. 419) 1.250,00
17.6550.226.0089 (prog. 419) 22.192,18
17.7110.220.0002 (prog. 412) 5.941,90
17.7110.226.0002 (prog. 412) 2.409,59
17.7110.226.0089 (prog. 412) 16.009,34
17.7110.227.0005 (prog. 412) 4.494,66
17.7750.226.0002 (prog. 419) 500,00
17.7750.226.0089 (prog. 419) 500,00
17.7750.227.0005 (prog. 419) 7.500,00
18.6440.226.0001 (prog. 613) 472.327,75
18.6440.226.0003 (prog. 613) 35.887,75
18.6440.226.0089 (prog. 613) 281.250,00
18.6440.227.0005 (prog. 613) 99.134,50
18.6450.220.0002 (prog. 561) 250,00
18.6450.226.0002 (prog. 561) 1.500,00
18.6450.226.0089 (prog. 561) 750,00
18.6540.220.0002 (prog. 562) 750,00
18.6540.226.0002 (prog. 562) 6.000,00
18.6540.226.0089 (prog. 562) 3.500,00
18.6540.240.0001 (prog. 562) 1.750,00
18.6840.220.0002 (prog. 562) 480,00
18.6840.226.0002 (prog. 562) 2.000,00
18.6840.226.0003 (prog. 562) 16.250,00
18.6840.227.0005 (prog. 562) 7.500,00
18.7050.226.0089 (prog. 614) 375,00
18.6510.226.0089 (prog. 622) 7.500,00
18.6510.227.0005 (prog. 622) 75.000,00
20.8410.220.0002 (prog. 574) 500,00
20.8410.226.0089 (prog. 574) 2.500,00
22.6580.220.0002 (prog. 551) 275,00
22.6580.226.0002 (prog. 551) 5.000,00
22.6580.226.0003 (prog. 551) 2.500,00
22.6580.226.0089 (prog. 551) 7.500,00
22.6580.227.0005 (prog. 551) 5.000,00
22.6730.220.0002 (prog. 431) 9.602,18
22.6730.226.0002 (prog. 431) 5.665,00
22.6730.226.0003 (prog. 431) 278.769,50
22.6730.226.0089 (prog. 431) 364.394,87
22.6730.227.0005 (prog. 431) 349.484,42

disPosiCió derogatòria úniCa

Resten derogades totes les disposicions que contradi-
guin el que estableix aquesta Llei.

Baixes  euros

22.6810.226.0089 (prog. 582) 9.750,00
22.6810.227.0005 (prog. 582) 111.372,41
09.6320.226.0089 (prog. 121) 4.750,00
09.6320.240.0001 (prog. 121) 250,00
09.6320.226.0089 (prog. 631) 14.112,00
11.6910.220.0002 (prog. 672) 550,00
11.6910.226.0003 (prog. 672) 200,00
11.6910.226.0089 (prog. 672) 2.050,11
11.6910.227.0005 (prog. 672) 41.566,40
11.7100.220.0002 (prog. 672) 112,50
11.7100.226.0003 (prog. 672) 25,00
11.7100.226.0089 (prog. 672) 3.250,00
11.7100.227.0005 (prog. 672) 15.000,00
13.6380.226.0003 (prog. 522) 46.128,06
13.6380.227.0005 (prog. 522) 214.640,07
13.6390.220.0002 (prog. 121) 1.250,00
13.6390.226.0001 (prog. 121) 12.750,00
13.6390.226.0002 (prog. 121) 44.750,00
13.6390.226.0089 (prog. 121) 128.250,00
13.6390.240.0001 (prog. 121) 6.750,00
13.6400.226.0003 (prog. 444) 2.250,00
13.6400.226.0089 (prog. 444) 2.250,00
13.6400.227.0005 (prog. 444) 20.000,00
13.6410.220.0002 (prog. 526) 543,96
13.6410.226.0001 (prog. 526) 15.000,00
13.6410.226.0003 (prog. 526) 7.500,00
13.6410.226.0005 (prog. 526) 9.250,00
13.6410.226.0089 (prog. 526) 32.601,88
13.6410.227.0005 (prog. 526) 5.000,00
13.6420.226.0003 (prog. 521) 28.624,11
13.6420.227.0005 (prog. 521) 69.603,11
13.7930.220.0002 (prog. 525) 8.500,00
13.7930.226.0001 (prog. 525) 25.000,00
13.7930.226.0002 (prog. 525) 0,25
13.7930.226.0003 (prog. 525) 0,25
13.7930.226.0089 (prog. 525) 0,25
13.7930.227.0005 (prog. 525) 175.500,00
16.6260.220.0002 (prog. 533) 65.968,50
16.6260.226.0003 (prog. 533) 1.850.926,75
16.6260.226.0089 (prog. 533) 591.914,25
16.6260.227.0005 (prog. 533) 6.292.511,00
16.6270.220.0002 (prog. 533) 21.355,25
16.6270.226.0003 (prog. 533) 505.225,00
16.6270.226.0089 (prog. 533) 50.329,75
16.6270.227.0005 (prog. 533) 714.391,50
16.6300.226.0089 (prog. 533) 98.343,25
16.6300.227.0005 (prog. 533) 21.250,00
16.6310.227.0005 (prog. 533) 25.000,00
16.6340.220.0002 (prog. 442) 1.685,13
16.6340.226.0003 (prog. 442) 290.859,87
16.6340.226.0089 (prog. 442) 114.522,85
16.6340.227.0005 (prog. 442) 203.248,59
16.6690.227.0005 (prog. 533) 3.750,00
16.6700.226.0003 (prog. 533) 218.861,75
16.6700.226.0089 (prog. 533) 20.515,25
16.6700.227.0005 (prog. 533) 346.817,00
16.6770.220.0002 (prog. 533) 525,00
16.6770.226.0003 (prog. 533) 11.375,00
16.6770.226.0089 (prog. 533) 6.150,00
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la consti-
tució de la generalitat com a soci de ca-
pital risc per als empresaris del sector 
agrari
Tram. 250-01664/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 24.03.2009

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. 
52229)

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:

1. Impulsar, tal i com té previst, la creació d’una so-
cietat de capital risc (o l’ampliació de l’objecte social 
d’una existent) adreçada al sector agroalimentari de 
Catalunya.

2. L’objecte social serà el de dur a terme inversions tan-
gibles i/o intangibles, amb l’objectiu de guanyar dimen-
sió o inversions de caràcter innovador en les empreses. 
Comptarà amb la participació dels productors en la 
inversió o farà possible que el valor afegit de la inver-
sió tingui una clara repercussió sobre d’ells. Igualment 
també ha de ser útil per a aquelles accions empresarials 
que suposin iniciar o consolidar un procés d’internaci-
onalització. La societat de capital risc, tindrà especial 
cura a promocionar aquelles iniciatives empresarials 
del sector agroalimentari impulsades per joves empre-
nedors i emprenedores.

3. El Parlament insta el Govern a informar-lo, en un ter-
mini raonable de temps, de les possibilitats i de l’abast 
del suport d’aquesta societat de capital risc adreçat al 
sector empresarial agroalimentari català.»

disPosiCions finals

Primera

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

segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
té efectes des de l’1 de gener de 2009, i aquells precep-
tes 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.

annex. reglaments i normes de referènCia

– Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2009.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de Conver-
gència i Unió; Maria Pilar Pifarré i Matas, diputada 
del G. P. de Convergència i Unió; Jordi Turull i Negre 
diputat del G. P. de Convergència i Unió
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’accés als 
continguts de la generalitat per mitjà 
d’aplicacions i ginys en català per a na-
vegadors d’internet, l’escriptori de l’or-
dinador i dispositius mòbils
Tram. 250-01675/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 24.03.2009

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. 
52238)

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 al Govern a:

1. Seguir mantenint un gran portal de serveis i con-
tinguts, el gencat, on constantment s’estan incorporant 
novetats que apropen els serveis als ciutadans i alhora 
els fan accessibles a tothom.

2. Seguir millorant l’accés als continguts de la Gene-
ralitat de Catalunya mitjançant aplicacions i gadgets 
en les aplicacions per a tecnologies de la informació i 
la comunicació, ja que l’alt ús que fan els ciutadans de 
gencat és, en part, fruit d’aquestes novetats i diferents 
formes d’accés com són els portals especials, butlletins, 
RSS, SMS, multimèdia, etc. Els gadgets per a mòbils són 
una de les accions que s’han de seguir desenvolupant en 
el marc dels projectes de millora de gencat.

3. Seguir utilitzant la llengua catalana com a idioma per 
defecte en l’accés a aquests continguts, sens perjudici 
de la resta de versions lingüístiques.»

proposta de resolució sobre la desafec-
tació de la caserna de la guàrdia civil 
de ripoll
Tram. 250-01665/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 24.03.2009

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. 
52220)

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 al Govern de la Genera-
litat a continuar, en el marc de les actuacions realitzades 
per a la mobilització de patrimonis públics de sòl d’ha-
bitatge, les gestions amb el Govern de l’Estat destinades 
a desafectar la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll i 
reclamar la cessió a l’ajuntament per poder destinar-ho 
a la construcció d’habitatge protegit de lloguer i altres 
usos socials, donant així compliment a la proposició no 
de llei 161/000641 aprovada per la Comissió de Defensa 
del Congrés de Diputats en sessió de 25 d’abril de 2006 
i a la legislació vigent.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’execució 
del pla de modernització de la justícia
Tram. 250-01796/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 52455).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.03.2009 al 30.03.2009).

Finiment del termini: 01.04.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.03.2009.

proposta de resolució sobre la reducció 
de llocs de treball a la factoria de pirelli 
a manresa (bages), sobre el suport a la 
indústria auxiliar de l’automòbil i sobre 
el reforçament dels ajuts per a la dina-
mització econòmica de les comarques 
interiors
Tram. 250-01827/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una residència per a gent gran 
al barri de ca n’anglada, de Terrassa 
(vallès occidental)
Tram. 250-01716/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
5132).

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la reorga-
nització del servei d’ocupació de ca-
talunya
Tram. 250-01783/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 52455).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.03.2009 al 30.03.2009).

Finiment del termini: 01.04.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.03.2009.

proposta de resolució sobre la inclusió 
de l’especialitat de psiquiatria infantil en 
el postgrau de ciències de la salut
Tram. 250-01795/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 52455).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.03.2009 al 30.03.2009).

Finiment del termini: 01.04.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’inici im-
mediat de les obres de desdoblament 
de la carretera c-25
Tram. 250-01830/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la contra-
ctació immediata de les obres de des-
doblament de la carretera c-31 en el 
tram comprès entre castell i platja d’aro 
i palamós
Tram. 250-01831/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el foment 
de l’aprenentatge i la formació de pro-
fessionals tècnics i superiors especia-
litzats en energia nuclear
Tram. 250-01828/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la contra-
ctació immediata de les obres d’un nou 
vial entre la carretera b-250 i el polígon 
pratenc, al prat de llobregat
Tram. 250-01829/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’ampliació 
de la freqüència de la línia d’autobús en-
tre reus, igualada i la universitat autò-
noma de barcelona
Tram. 250-01834/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre santa 
coloma de Queralt i carme
Tram. 250-01835/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la implan-
tació de serveis nocturns del transport 
públic que arribin fins al límit de la inte-
gració tarifària de l’autoritat del Trans-
port metropolità
Tram. 250-01832/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre l’esta-
ció d’igualada (anoia) i l’estació de ren-
fe de martorell (baix llobregat)
Tram. 250-01833/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el millora-
ment del transport públic per carretera 
d’igualada a manresa i a vilafranca del 
penedès
Tram. 250-01838/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de l’oferta, la velocitat comercial i 
les infraestructures de la línia entre bar-
celona i igualada de ferrocarrils de la 
generalitat
Tram. 250-01839/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
de nous consorcis de transport públic i 
d’autoritats territorials de mobilitat en el 
marc del pla de transports de viatgers 
de catalunya
Tram. 250-01836/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un servei públic de bicicletes d’àmbit 
nacional
Tram. 250-01837/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la contra-
ctació immediata de les obres de millo-
rament de l’eix vic-gironella entre olost 
i olvan
Tram. 250-01842/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre l’impuls 
a la instal·lació de noves empreses a 
abrera (baix llobregat)
Tram. 250-01843/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport per carretera entre igua-
lada i l’estació del tren regional d’altes 
prestacions de vilafranca del penedès
Tram. 250-01840/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la contra-
ctació immediata de les obres de millo-
rament de la carretera c-51 entre albi-
nyana i valls
Tram. 250-01841/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’adequació 
de l’espai i de l’atenció als menors del 
centre d’acolliment de menors la mer-
cè, de Tarragona, i el millorament de les 
condicions laborals del personal
Tram. 250-01846/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la contra-
ctació de personal per al servei de trau-
matologia de l’Hospital universitari ar-
nau de vilanova, de lleida (segrià)
Tram. 250-01847/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el suport a 
la inclusió de gandesa i d’altres espais 
naturals de la Terra alta a la xarxa de 
geoparcs de la unesco
Tram. 250-01844/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el perllon-
gament i l’increment de la freqüència 
de pas del servei de la línia 4 de roda-
lia de sant vicenç de calders a Tarra-
gona
Tram. 250-01845/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la situació 
de maltractament que pateixen els gos-
sos dels serveis de seguretat de ferro-
carrils de la generalitat
Tram. 250-01850/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre l’estudi de 
solucions a la mortaldat de d’ovelles 
en explotacions ramaderes i la creació 
d’una línia d’indemnitzacions per als 
propietaris
Tram. 250-01851/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la promo-
ció de les destinacions turístiques ca-
talanes als mitjans de comunicació de 
l’estat i de l’estranger
Tram. 250-01848/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la inclusió 
del pallars sobirà en l’àmbit geogràfic 
d’aplicació del pla d’iniciatives de dina-
mització comarcal
Tram. 250-01849/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.



30 de març de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 434

50

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del baix 
camp per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01854/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal de la conca 
de barberà per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cur-
sos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01855/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre l’encàrrec 
al consell de la cultura popular i Tradi-
cional d’elaborar una fórmula de reco-
neixement institucional i cultural de la 
sardana i impulsar-ne la dinamització
Tram. 250-01852/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del baix 
camp per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01853/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del Tarra-
gonès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01858/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del baix pe-
nedès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01859/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal de la conca 
de barberà per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cur-
sos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01856/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del Tarrago-
nès per a atendre el pagament dels ajuts 
de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01857/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del baix ebre 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
transport escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01862/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del montsià 
per a atendre el pagament dels ajuts 
de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01863/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del baix pe-
nedès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01860/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del baix ebre 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
menjador escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01861/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del priorat 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
menjador escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01866/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la viabilitat 
dels centres especials de treball
Tram. 250-01867/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del montsià 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
transport escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01864/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del priorat 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
transport escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01865/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

Fascicle segon
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’endega-
ment d’una campanya per a aprendre 
català adreçada als metges d’origen es-
tranger que treballen a les comarques 
de lleida
Tram. 250-01870/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la reclama-
ció del retorn dels documents sobre es-
port de la generalitat republicana que hi 
ha a la biblioteca de l’instituto nacional 
de educación física de madrid
Tram. 250-01871/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una rotonda entre les carrete-
res l-214 i l-243, entre cervera i la guàr-
dia-lada
Tram. 250-01868/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre l’actua-
ció de sanejament d’aigües residuals a 
l’ametlla de segarra
Tram. 250-01869/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la creació 
de la figura de l’oncòleg tutor
Tram. 250-01874/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la seguretat vial a la cruïlla de 
la carretera c-563 a Josa de cadí
Tram. 250-01875/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la implan-
tació d’estudis superiors de disseny 
gràfic a les comarques de Tarragona
Tram. 250-01872/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un llibre d’estil per als mitjans de co-
municació sobre els trastorns mentals
Tram. 250-01873/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la rehabili-
tació i la museïtzació de la Torre del mo-
ro, a llinars del vallès (vallès oriental)
Tram. 250-01878/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre les obres 
de millorament de les escoles velles del 
ceip la muntanya, d’aiguafreda (vallès 
oriental)
Tram. 250-01879/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un carril bici a la carretera bp-1432 
entre la garriga i l’ametlla del vallès
Tram. 250-01876/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre les obres 
de millorament de la seguretat a l’entorn 
de l’estació de tren de cardedeu (vallès 
oriental)
Tram. 250-01877/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la neces-
sitat de posar en funcionament un nou 
servei de trens semidirectes entre bar-
celona i puigcerdà
Tram. 250-01882/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre les com-
pensacions als usuaris de renfe de les 
comarques gironines en cas de retards 
i sobre la defensa de les peticions que 
la plataforma d’usuaris fa a renfe
Tram. 250-01883/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la cons-
trucció i la posada en funcionament de 
l’ies marta mata, a montornès del vallès 
(vallès oriental)
Tram. 250-01880/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el condici-
onament i el millorament de la carretera 
n-260 entre olot i ripoll
Tram. 250-01881/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del contracte programa 
d’acció social de l’ajuntament d’iguala-
da (anoia)
Tram. 250-01886/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la delimita-
ció de les zones vulnerables de conta-
minació per nitrats del vallès oriental
Tram. 250-01887/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre el finança-
ment de les obres de millorament del 
camí que uneix el poal amb la carrete-
ra lp-3322 i sobre la inclusió d’aquesta 
via a la xarxa de carreteres de la gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre l’habilita-
ció d’una taquilla de venda de bitllets 
de tren de darrera hora
Tram. 250-01885/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la restau-
ració de les pantalles protectores de la 
carretera c-60 a l’entrada de mataró
Tram. 250-01890/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la inclusió 
de la construcció d’una estació de tren a 
montornès del vallès (vallès occidental) 
en el pla d’infraestructures ferroviàries 
de rodalia de barcelona per al període 
2008-2015
Tram. 250-01891/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 51721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, Àngels Olano i García, dipu-
tada, 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 en 
la Comissió de Política Territorial:

exPosiCió de motius

El recentment presentat Pla d’Infraestructures Ferrovi-
àries de rodalies de Barcelona (2008-2015) no inclou 
entre les seves previsions la construcció de cap nova 

proposta de resolució sobre l’increment 
dels permisos de caça del pallars sobi-
rà i sobre la compensació econòmica 
als ramaders afectats per la presència 
de daines
Tram. 250-01888/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.

proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts autonòmics i estatals per reno-
var el parc de motocicletes i ciclomo-
tors i dinamitzar l’activitat del sector
Tram. 250-01889/08

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 24.03.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2009 al 08.04.2009).

Finiment del termini: 09.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2009.
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En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de l’Alt Camp i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a transferir amb caràcter immediat, els recur-
sos econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt 
Camp per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jo-
sep M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de 
CiU; Dolors Batalla i Nogués, diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la trans-
ferència immediata de recursos eco-
nòmics al consell comarcal del priorat 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
transport escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01893/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Dolors Batalla i Nogués, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

estació al municipi de Montornès del Vallès (Vallès 
Oriental).

La construcció d’aquesta estació és una vella reclamació 
del municipi que es remunta als anys seixanta del segle 
anterior en que es ja es preveia l’estació però mai es va 
arribar a construir.

L’Ajuntament de Montornès va realitzar diverses gesti-
ons en el passat amb el Govern de la Generalitat que va 
incloure l’estació entre les seves propostes i amb el Go-
vern de l’Estat d’època del Partit Popular que apuntaven 
a la construcció de l’estació de Montornès del Vallès, 
però el Pla de Rodalies de Barcelona presentat recent-
ment no inclou entre les seves actuacions en matèria de 
noves estacions la construcció de la de Montornès.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat la inclusió d’una 
nova estació de tren a Montornès del Vallès (Vallès 
Occidental) en el Pla d’Infraestructures Ferroviàries 
de Rodalies de Barcelona (2008-2015), aprovat recent-
ment.

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

Dolors Montserrat Culleré, Josep Llobet Navarro, 
Àngels Olano i García,

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal de l’alt camp 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
menjador escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01892/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Dolors Batalla i Nogués, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.
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proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’educació secun-
dària i l’elaboració d’un informe relatiu 
a les necessitats en ensenyaments su-
periors a montornès del vallès (vallès 
oriental)
Tram. 250-01894/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 51852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

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, 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 davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats.

exPosiCió de motius

L’Ajuntament de Montornès del Vallès i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van acordar, 
a principis de l’any 2008 la construcció d’un nou cen-
tre d’estudis secundaris en aquesta localitat del Vallès 
Oriental. Aquest nou institut d’estudis secundaris Marta 
Mata (IES) havia de construir-se un nou terreny que 
donada la complexitat i el cost del trasllat dels mòduls, 
havia de definir-se en un moment posterior.

L’Ajuntament d’aquest municipi va considerar que la 
millor opció per a la construcció d’aquest nou equipa-
ment educatiu era els terrenys colindants al centre d’es-
tudis infantils i de primària CEIP Mogent. En total, una 
parcel·la de 10.000 metres quadrats que reuneix tots els 
requisits, tant educatius com pressupostaris, per acollir 
el nou institut d’educació secundaria de Montornès de 
Vallès.

Per a la posada en marxa de les obres de construcció, 
cal requalificar urbanísticament aquests terrenys, el que 
necessita l’aprovació d’un expedient previ per part del 
Departament de Medi Ambient. La tramitació d’aquests 
expedients administratius, d’acord amb la reglamentació 
pròpia de cada procés ajornarà l’inici de les obres, i per 
tant, la posada en marxa d’aquest nou centre escolar.

En la comunitat educativa d’aquest municipi existeix 
una certa preocupació respecte aquest nou equipament. 
Coneixen de la voluntat del Govern de la posada en 
marxa d’aquest centre educatiu, però la complexitat 
del procés pot posposar fer realitat l’existència de mò-
duls de formació professional en Montornès del Vallès. 
Aquesta és una reivindicació històrica i que té garantit 
l’èxit donat l’elevat nombre d’alumnes que en els pro-

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de l’Alt Camp i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a transferir amb caràcter immediat, els recur-
sos econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt 
Camp per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jo-
sep M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de 
CiU; Dolors Batalla i Nogués, diputada del G. P. de CiU



30 de març de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 434

62

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

l’Estat, mitjançant l’ampliació de les competències de 
les comunitats autònomes en l’àmbit de l’organització 
de l’Administració de justícia, i de l’altra, establir un 
nou disseny organitzatiu de les estructures i formes de 
treball de l’oficina judicial.

L’oficina judicial es defineix en la Llei Orgànica del Po-
der Judicial com l’organització de caràcter instrumental 
que serveix de suport i auxili a l’activitat jurisdiccional 
de jutges i jutgesses i tribunals. L’article 438.3 d’aquesta 
llei estableix que el disseny de l’oficina judicial ha de ser 
flexible, que la seva dimensió i organització han de ser 
determinades per l’Administració de pública competent 
i que el Ministeri de Justícia i les Comunitats Autòno-
mes, en els seus territoris respectius, són competents 
per determinar el disseny, la creació i l’organització dels 
serveis comuns processals, amb funcions de registre i 
repartiment, actes de comunicació, auxili judicial, exe-
cució de resolucions judicials i jurisdicció voluntària.

El Departament de Justícia de la Generalitat està tra-
mitant una proposta de disposició normativa sobre l’es-
tructura i organització de l’Administració de Justícia a 
Catalunya. En espera d’aquesta nova disposició norma-
tiva cal posar en marxa des del Govern de la Generalitat 
un pla per a la millora de la situació que estan patint els 
jutjats i tribunals de Catalunya.

La situació de col·lapse és generalitzada, tant durant la 
tramitació dels expedients judicials, com en els serveis 
d’actes de comunicació. A Catalunya nombrosos jutjats 
i tribunals viuen situacions complicades. Com a exem-
ple, només citar el cas dels jutjats civils de la ciutat de 
Barcelona.

El servei d’actes de comunicació dels jutjats civils de 
la ciutat de Barcelona acumula més de 800 diligènci-
es judicials que no poden repartir-se per la manca de 
personal que desenvolupi aquestes tasques. Gran part 
d’aquestes diligències que estan aturades corresponen 
a les que pertocaria distribuir al torn de tarda i nit del 
servei d’actes de comunicació, i fan referència, entra 
altres assumptes, a citacions a ciutadans perquè es pre-
sentin a judici o tràmits relacionats amb embargaments 
o desnonaments.

La jurisdicció civil dels jutjats de Barcelona ha vist 
incrementar el seu volum d’expedients entre un tren-
ta i un quaranta per cent en aquests primers mesos de 
l’any 2009 en relació amb tota l’activitat que aquests 
jutjats han tramitat durant el passat any 2008. Aquest 
increment de l’activitat es deu principalment a la crisi 
econòmica que el nostre país està patint. Però aquest 
increment de l’activitat no s’ha vist correspost amb un 
increment del personal assignat als jutjats i tribunals 
que han viscut un major increment de la seva activitat i 
que presenta un major col·lapse.

Aquesta situació és comú a tots els òrgans i jurisdicci-
ons a Catalunya, és per això que cal actuar per tal de 
solucionar els problemes endèmics de la justícia a Cata-
lunya i Espanya, i no posposar-ho en l’aprovació d’una 
nova disposició legal. Per tal de posar fi al col·lapse en la 
gestió dels expedients judicials, així com en la demora 
excessiva en l’execució de les sentencies i resolucions 
judicials dictades per aquests òrgans jurisdiccionals.

pers anys cursaran estudis de secundària segons fonts 
pròpies del Departament d’Educació.

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. Agilitzar la tramitació de l’informe previ a la re-
qualificació urbanística del nou terrenys on s’haurà de 
construir el nou Institut d’Educació Secundària Mar-
ta Mata a la localitat de Montornès del Vallès (Vallès 
Oriental).

2. Realitzar, abans de finalitzar l’any 2009, un informe 
sobre les necessitats educatives del municipi de Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental), relatiu als estudis de 
batxillerat com de cicles formatius.

3. Donar prioritat a la construcció d’aquest nou ins-
titut d’educació secundària Marta Mata a Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental), un cop finalitzats tots els 
tràmits urbanístics i administratius, per tal que la seva 
entrada en funcionament es faci amb la major celeritat 
possible.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla de xoc per a solucionar el 
col·lapse dels jutjats
Tram. 250-01895/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 51915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Montserrat Nebrera González, Jordi Montanya i 
Mías, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana.

exPosiCió de motius

El Títol I del llibre V de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, en la redacció introduïda per 
la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, conté una 
nova regulació sobre el règim d’organització i funciona-
ment de l’oficina judicial. Aquest nou marc legal pretén, 
d’una banda, aprofundir en la realitat autonòmica de 
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exPosiCió de motius

L’aeri d’Esparreguera de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), connecta a Olesa amb la xarxa del 
metro del Baix Llobregat.

Encara que el metro del Baix Llobregat ha tingut un in-
crement de servei amb increment de circulació de trens 
per hora, els servei de l’aeri no han variat per adaptar-se 
amb el major servei que ofereix la doble via.

En la seva inauguració és va establir un horari de pro-
va amb intervals de 20 minuts i encara continua amb 
aquests tres serveis a l’hora.

Tenint en compte que cada hora circulen sis trens i co-
incideix amb algun l’interval de baixada, la sortida del 
tren obliga a una espera més llarga. La mateixa situació 
es dona quan s’arriba a l’estació d’Olesa i l’aeri ja està 
marxant i cal esperar els 20 minuts d’interval.

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

ProPosta de resoluCió

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

1. Augmentar els serveis de l’aeri d’Esparreguera - Ole-
sa de Montserrat i a modificar els horaris de manera 
que els temps d’espera en totes direccions no superi 
els 5 minuts.

2. Que aquesta ampliació de l’horari de servei permeti 
connectar amb tots els trens diaris de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) des d’Esparreguera.

3. Que aquesta ampliació del servei també es faci el 
migdia dels dissabtes i festius per poder enllaçar amb 
el servei de tren de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU;  
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de 
CiU; Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

El dèficit de personal que presta els seus serveis en els 
jutjats i tribunals de Catalunya, així com la manca de 
sistemes informàtics implantats per a una millor co-
ordinació en l’exercici de les seves funcions són els 
principals problemes que afecten d’una manera més 
directa a l’actual situació dels nostres jutjats i tribunals. 
El Govern de la Generalitat, per tal de superar aquesta 
situació, cal que s’elabori plans que tinguin per objectiu 
la resolució definitiva dels problemes, sense que com 
ha vingut sent habitual, aquestes són només parcials, 
que en molts cops generen més problemes i una major 
paralització per la manca de coneixements del sector.

Des del Govern central s’ha de treballar també en 
aquesta línia, ja que molts dels actuals problemes són en 
serveis de la seva competència, però la Generalitat, ha 
d’avançar-se i dins dels seus àmbits competencials oferir 
un pla de xoc, on modificar l’erràtica política de perso-
nal del Departament de Justícia, i augmentar el personal 
en els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, que en 
atenció del volum de treball es vegi justificat.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a elaborar un pla de xoc per tal de donar solució als 
actuals problemes de col·lapse i paralització que pateixen 
els jutjats i tribunals de Catalunya, amb el que millorar el 
personal de reforç en els jutjats i tribunals amb un major 
nombre de causes i expedients que sota la seva compe-
tència resten pendents de resoldre i/o en execució.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Montserrat Nebrera 
González, Jordi Montanya i Mías

proposta de resolució sobre l’increment 
del servei i la modificació de l’horari de 
l’aeri que connecta esparreguera i ole-
sa de montserrat
Tram. 250-01896/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, 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 Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució
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ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal de la garrot-
xa per a atendre el pagament dels ajuts 
de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01898/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51984 /Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Eudald Casadesús i Barceló, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal de la garrot-
xa per a atendre el pagament dels ajuts 
de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01897/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Eudald Casadesús i Barceló, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Gar-
rotxa per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
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que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Ripollès 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del ripollès 
per a atendre el pagament dels ajuts de 
transport escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01900/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Eudald Casadesús i Barceló, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Ripollès impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Ripollès i fins i tot s’avan-
cen els recursos als centres educatius per tal que puguin 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Gar-
rotxa per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econò-
mics al consell comarcal del ripollès 
per a atendre el pagament dels ajuts 
de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01899/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Eudald Casadesús i Barceló, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Ripollès impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Ripollès i fins i tot s’avan-
cen els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
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llars Jussà) i de Sort i Rialp (Pallars Sobirà). Aquesta 
ampliació del Parc Nacional es recolzava en sengles 
informes tècnics redactats pel mateix Departament de 
Medi Ambient, i havia estat consensuada amb els es-
mentats ajuntaments, amb les comunitats de propietaris 
de forests i de muntanyes comunals veïnes i amb els 
grups conservacionistes de l’àrea pirinenca.

El dit acord va ser traslladat a la Direcció General del 
Medi Natural per a la seva aprovació pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, però va ser literalment rebotat 
per la Conselleria amb l’argument de que calia fer un 
estudi seriós sobre el potencial d’altres territoris que es 
poguessin sumar a l’ampliació del Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici.

L’estudi, encomanat a un consulting extern al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge i estrictament basat 
en criteris conservacionistes de protecció del medi na-
tural, sense cap annex que indiqués les voluntats de les 
comunitats locals dels ajuntaments afectats, proposava 
una ampliació que incrementaria gairebé el 100% de 
l’àrea original i va rebre l’oposició frontal d’un seguit 
de corporacions locals de l’Alta Ribagorça, de la Val 
d’Aran i del Pallars Sobirà. Diversos mitjans de comu-
nicació, com ara La Vanguardia, El Periódico de Ca-
talunya o el diari El Punt, se’n van fer ressò del rebuig 
com a notícia certament transcendental en el conjunt 
de Catalunya.

Els quatre ajuntaments dels quals havia partit inicial-
ment la proposta d’ampliació, Vilaller, la Torre de 
Capdella, Rialp i Sort, han seguit insistint a totes les 
converses i escrits cursats sobre aquest assumpte, i a 
les intervencions en el si de les successives sessions de 
la Junta Rectora del Parc Nacional, recalcant sempre la 
seva voluntat d’efectuar l’ampliació aturada des del de-
sembre de 2003, i instant al Departament a prioritzar-la 
en el seu programa d’actuacions, i molt especialment en 
el marc de les tasques recomanades al Servei de Pla-
nificació i Gestió de l’Entorn Natural de la Direcció 
General del Medi Natural.

Justament a la darrera sessió de la Junta Rectora del 
Parc, que va tenir lloc el 18 de desembre de 2008 a la 
Casa del Parc de Boí, l’alcalde de la Torre de Capdella, 
en el torn lliure de paraules es va adreçar a la directo-
ra general del Medi Natural, i a la seva intervenció va 
fer referència a la proposta d’ampliació de desembre de 
2003. La directora general, al seu torn, va declarar que 
el Departament consideraria novament la proposta i que 
encetava el camí del consens. Aquest fet es va reflectir 
a la notícia publicada el 23 de desembre al Periódico de 
Catalunya, en què es remarcava de nou la transcendèn-
cia de la pactada ampliació de l’àmbit del Parc Nacional 
per al conjunt de Catalunya.

Atès que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí ha manifestat en diverses ocasions que l’entitat i les 
característiques del Parc Nacional d’Aigüestortes perme-
ten i aconsellen una ampliació del seu perímetre.

Vist que en el seu dia la Junta Rectora del Parc Nacional 
va aprovar per unanimitat dels seus membres l’ampli-
ació de l’àmbit del Parc als municipis de Vilaller (Alta 

seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Ripollès 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’ampliació 
del parc nacional d’aigüestortes i es-
tany de sant maurici
Tram. 250-01901/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre l’amPliaCió del ParC naCi-
onal d’aigüestortes i estany de sant mauriCi

exPosiCió de motius

La Junta del Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici va aprovar per unanimitat, 
en sessió de 3 de desembre de 2003, expressar la seva 
voluntat d’ampliar el Parc Nacional als municipis de 
Vilaller (Alta Ribagorça), de la Torre de Capdella (Pa-
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proposta de resolució sobre les agres-
sions als professionals de la salut
Tram. 250-01902/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Anna Miranda i 
Torres, 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:

exPosiCió de motius

Probablement, sempre s’han produït agressions als pro-
fessionals de la salut i per diverses raons, s’han obviat 
o amagat. Però la realitat és que les agressions s’han 
anat incrementant.

A tall d’exemple l’any 2007 van créixer en un 37%, 
xifra que sembla prou preocupant.

Els Col·legis de Metges sensibles al problema des de 
fa temps, han efectuat actuacions, contractant pòlisses 
d’assegurances per a tot el col·lectiu públic i privat, sig-
nant darrerament un conveni amb la Fiscalia de Cata-
lunya que considera l’agressió a metges i metgesses un 
atemptat a l’autoritat.

Quan l’agressió es planteja en l’àmbit públic la tasca 
que fan els Col·legis de Metges és important, però el 
principal responsable és l’Administració sanitària.

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:

1. Dur a terme les actuacions necessàries que consci-
encien la societat davant els casos d’agressions als pro-
fessionals de la salut, i un cop estudiades les possibles 
causes desencadenants, establir mecanismes de preven-
ció i actuació.

2. Realitzar un protocol d’actuació en centres depen-
dents del Departament de Salut per evitar l’entorn vio-
lent en el món assistencial.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Anna 
Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Ribagorça), de la Torre de Capdella (Pallars Jussà) i de 
Sort i Rialp (Pallars Sobirà).

Vist que en repetides ocasions la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya ha 
donat el vist-i-plau a l’ampliació consensuada del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i molt 
concretament a la proposta dels quatre municipis abans 
esmentats.

Vist que el President de la Generalitat, en el seu discurs 
del debat de política general d’1 d’octubre de 2008, tot 
llistant els objectius del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge va considerar com a repte per a l’exercici 
del 2009 l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici.

Entenent que els terrenys dels municipis de Vilaller 
(Alta Ribagorça), de la Torre de Capdella (Pallars Jus-
sà) i de Sort i Rialp (Pallars Sobirà) que es plantegen 
de manera reiterada per a l’ampliació del Parc Nacional, 
constitueixen una aportació de gran vàlua per al prestigi 
internacional del Parc, atès que inclouen, entre altres va-
lors, els estanys glacials més meridionals d’aquest sector 
dels Pirineus, el sistema dels estanys de la Mainera, 
amb el pic de 2904 metres d’alçada del mateix nom.

Considerant finalment que en l’actual conjuntura eco-
nòmica que es viu a les zones de muntanya no es pot 
renunciar a potenciar el seu patrimoni natural, per reva-
loritzar-lo i transformar-lo en destinació turística natural 
i cultural i d’aquesta manera recuperar la puixança eco-
nòmica d’aquestes zones pirinenques, no per l’increment 
de la construcció de segones residències sinó posant 
en valor el patrimoni que li és propi, molt allunyat de 
les grans urbs catalanes i també franceses, però que li 
atorga una gran personalitat i trets diferencials únics.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a reprendre amb diligència l’expedient admi-
nistratiu de l’ampliació de l’àmbit del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici als municipis 
de Sort, Rialp, Vilaller i la Torre de Capdella i redactar 
tots aquells estudis tècnics que calguin per tal d’acce-
lerar el procés.

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar i concretar el projecte de l’illa càrnica 
a les Terres de Lleida.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

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; Josep 
Grau i Seris, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària 
al barri dels mangraners, de lleida (se-
grià)
Tram. 250-01904/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Fran-
cesc 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, pre-
senten la següent proposta de resolució:

exPosiCió de motius

Mangraners és un dels barris amb més població de la 
ciutat de Lleida.

L’alt nombre de població gran amb problemes de mobi-
litat reduïda no és l’únic problema. El transport públic 
que connecta amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) 
de la Bordeta, que és el CAP de referència d’aquests 
usuaris és deficitari.

D’altra banda, el CAP de la Bordeta és un dels més 
congestionats i col·lapsats de la ciutat amb uns temps 
d’espera que superen els límits recomanables donat que 
els facultatius sanitaris i d’infermeria ha de donar cober-
tura a un elevat nombre d’usuaris que aglutina aquests 
dos barris. De fet la població de referència del Barri de 
Mangraners justifica amb escreix l’obertura d’un CAP 
en aquest barri. D’aquesta manera es milloraria l’aten-
ció i la qualitat sanitària en aquests dos barris ja que 
s’incrementaria l’accessibilitat als usuaris, s’alliberaria 
de l’excessiu nombre de visites als professionals podent 
aquests prestar una millor atenció als pacients ja que 
podrien dedicar-los més temps per visita.

Amb l’obertura del CAP de Mangraners es reduirien les 
llistes d’espera d’accés a l’Atenció Primària que actual-
ment existeixen en aquesta zona de la ciutat i donaria un 
servei de proximitat als habitants d’aquest barri.

proposta de resolució sobre l’impuls 
d’un projecte d’illa càrnia a les Terres 
de lleida
Tram. 250-01903/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

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 Josep 
Grau i Seris, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució:

exPosiCió de motius

La demarcació de Lleida ha de reformar el sector agro-
alimentari per ésser el referent de Catalunya, aprofitant 
la seva estructura agroramadera, la seva Universitat, el 
Centre de Viver d’Empreses de la seva capital i tota la 
seva xarxa cooperativa i d’indústries agroalimentàries.

La realitat, però és que s’està produint un degoteig de 
treballadors que són acomiadats i passen a incremen-
tar les llistes de l’atur en les empreses de l’àmbit agro-
alimentari de Lleida que han passat de comptar amb 
10.000 assalariats l’any 2004 als 6.600 actuals.

La fragilitat dels escorxadors des de fa temps està po-
sant en perill la capacitat d’aquests com el de Primayor 
a Mollerussa i l’Agudana a Cervera, ja que actualment 
s’està portant part de la producció als escorxadors de 
Girona.

Davant aquesta situació Lleida necessita potenciar l’es-
tructura industrial càrnica que faci viable la potencialitat 
de Lleida com a referent agroalimentari de Catalunya.

El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural va anunci-
ar l’any 2007 un projecte d’illa càrnica que unifiqués 
empreses productores, transformadores i comercialit-
zadores per la carència que té Lleida d’una estructura 
pel sacrifici, transformació i comercialització del porcí, 
malgrat tenir una gran capacitat de producció.

El Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
va anunciar aquest projecte fa dos anys com una prova 
pilot que es podria estendre a altres zones, com és el 
cas de la plana de Vic, i es va comprometre a impulsar 
aquest projecte necessari per a les Terres de Lleida.

Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent:
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que molts dels serveis de major especialització es troben 
fora de la comarca (sanitat, comerç, cultura, universi-
tats, formació professional, etc.) ja que per la seva di-
mensió no són econòmicament viables i que per raons 
de feina i treball moltes persones han de desplaçar-se 
diàriament cap a altres comarques més industrialitzades 
com el Bages.

Per aquest motiu, no només la gent dels pobles del Ber-
guedà s’han de desplaçar si no que, també, les persones 
de la ciutat de Berga estan obligats a moure’s a altres 
ciutats com Manresa, Terrassa, Sabadell, Barcelona, per 
tal de poder tenir certs serveis o en moltes ocasions tre-
ball o formació. I altra vegada veiem que els estudiants 
i els majors de 65 anys són els que més utilitzen el poc 
i car transport públic que hi ha a la comarca per fer els 
desplaçaments necessaris a fora del Berguedà.

Un desplaçament en autobús dins de la comarca pot 
costar al voltant de 6 euros, anada i tornada, i un a 
Barcelona al voltant 29 euros, anada i tornada. Real-
ment una despesa massa important per una comarca tan 
deprimida i envellida com és el Berguedà.

Però si només es rebaixa el preu, continua persistint un 
problema important en el transport públic del Berguedà: 
és la freqüència molt baixa i que en la majoria d’ocasi-
ons no respon a les necessitats horàries de la població. 
Per tant, no s’ha de perdre de vista que és condició ne-
cessària incrementar el volum de viatges per tal d’oferir 
un servei de qualitat que doni resposta a les necessitats 
de mobilitat de les persones del Berguedà.

En conclusió, hi ha dos factors a canviar per tal de 
fomentar l’ús del transport públic al Berguedà: incre-
mentar la intensitat horària i rebaixar els preus d’aquest 
transport.

Tot aquest problema quedaria resolt si a la comarca del 
Berguedà s’apliqués la integració tarifària, però ens 
sembla massa lluny esperar fins al 2012.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Realitzar un Pla Director de Mobilitat a la comarca 
del Berguedà.

– Subvencionar i/o rebaixar el cost del transport públic, 
tant en els trajectes comarcals com els intercomarcals, 
i incrementar la freqüència horària del transport públic 
a la comarca del Berguedà.

– Aplicar en breu, la integració tarifària que preveu més 
intensitat i rebaixes en els preus amb l’objectiu d’incen-
tivar el transport públic a la comarca del Berguedà.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Montserrat Ribera i Puig

Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió ja va pre-
sentar la proposta de construcció d’aquest CAP com 
a esmena als Pressupostos de la Generalitat de l’any 
2009.

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 iniciar la construcció del Centre d’Atenció 
Primària de Mangraners a la ciutat de Lleida i dotar-lo 
dels mitjans materials i humans necessaris.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

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; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el trans-
port públic al berguedà
Tram. 250-01905/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Montserrat Ribera i 
Puig, 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 comarca del Berguedà és una àrea geogràfica molt 
disseminada, amb una densitat de població al voltant 
dels 35 habitants/km2. Del total dels 31 municipis que 
la conformen, 15 tenen menys de 250 habitants i 23 
menys de 1.000 habitants.

La majoria de serveis a la població es troben ubicats a la 
ciutat de Berga (sanitat, comerç, serveis, ensenyament 
no obligatori, etc.) i això implica que la majoria de per-
sones que necessiten aquests serveis han de desplaçar-
se a Berga. Aquest condicionant exigeix desplaçaments 
constants de la seva població.

Les persones que majoritàriament fan desplaçaments 
en transport públic són els estudiants i els majors de 65 
anys. Tots ells persones amb ingressos mínims o molt 
reduïts. Però també, les persones que per raó de feina 
s’han de desplaçar al cap de comarca que és el principal 
focus d’activitat econòmica del Berguedà.

Però no oblidem que aquesta és una comarca de mun-
tanya, allunyada de Barcelona, sense servei ferroviari i 
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el canvi de sanitaris, banyeres, i mobiliari tant de cuina 
com de bany.

Aquesta normativa no hauria de contemplar cap topall 
de renda per part dels sol·licitants, i l’import mínim del 
pressupost de les obres hauria de ser de 4.000 euros, 
amb un import màxim subvencionable de 3.000 euros 
per habitatge.

Palau del Parlament, 9 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Assumpció 
Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la substi-
tució de les tanques de seguretat de les 
carreteres
Tram. 250-01907/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
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

Les tanques de seguretat –guardarails– que es troben 
en les vores de les carreteres de tot el país, tenen com a 
principal funció impedir que els vehicles puguin sortir 
de les vies de circulació, actuant de paraxocs. Aquestes 
barreres de protecció laterals estan subjectes per un su-
ports que tenen forma d«H», perfil IPN, i, amb aquesta 
forma, presentes dos costats afilats que, en ser d’acer o 
ferro tallant, es troben orientats cap a l’exterior.

Per a un cotxe, en principi, aquestes barreres laterals 
no representen cap risc, ja que, atenent a la seva alçada 
i carrosseria, amorteixen el cop i també la possibilitat 
de contacte directe dels ocupants dels vehicles, salvant 
les vides de moltes persones;

Per a un vehicle de dues rodes, tanmateix, el risc no és 
elevat si xoca directament sobre les arestes de metall 
del guardacantó, però si el conductor surt disparat per 
la topada, l’impacte amb l’acer tallant pot causar feri-
des importants, mutilacions, i, massa sovint, víctimes 
mortals.

Les associacions de ciclistes i motociclistes estan espe-
cialment preocupades per aquesta situació i reclamen 
solucions per a evitar més lesions i morts en accidents.

L’Ordre 23/1995 de 24 d’octubre, recomanava ja el can-
vi dels perfils IPN en suports en forma de «C», alhora 

proposta de resolució sobre un nou sis-
tema d’ajuts per a la rehabilitació d’ha-
bitatges
Tram. 250-01906/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Assumpció Laïlla i Jou, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

La crisi econòmica està colpejant molt especialment al 
sector de la construcció.

És conegut que la rehabilitació d’habitatges és dins del 
sector, el que dona més oportunitats de feina a especi-
alistes de diferents branques relacionades directament 
i indirecta amb el sector de la construcció.

Vist que la normativa del Govern de la Generalitat pre-
veu atorgar ajuts a la rehabilitació tan sols en els casos 
establerts en un llista a mode de «numerus clausus» que 
es resumeixen en aquells casos que es prevegin actuaci-
ons destinades a dotar els habitatges de les condicions 
mínimes d’habitabilitat, o a l’adequació a la normativa 
vigent d’instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sane-
jament, o a facilitar la mobilitat a l’interior de l’habi-
tatge (en cas de persones amb mobilitat reduïda); i a 
l’adequació d’habitatges a la normativa de l’aïllament 
tèrmic i acústic.

Vist que dins les mesures urgents previstes pel Govern, 
per fer front a la crisi econòmica, tan sols contempla 
una anticipació dels ajuts a la rehabilitació, sense que 
s’incrementin els casos en que poden atorgar-se aques-
tes subvencions.

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:

– Impulsar un nou sistema d’ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges que inclogui noves intervencions subven-
cionables, com la substitució de portes interiors i pavi-
mentació o revestiments del terra, així com les obres de 
reforma de cuines i banys, essent subvencionables les 
actuacions que contemplin obres de manobre, lampis-
teria, electricitat, canvis de paviments i revestiments, i 
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guardacantons, increment de la senyalització, incorpora-
ció de pintura antilliscant, neteja de vorals, entre altres) 
amb l’interès de tenir unes carreteres més segures.

Per establir aquest conjunt de mesures, seria convenient 
que el Govern de la Generalitat elaborés un Pla Integral 
de Seguretat, complementat amb un Consell de Segui-
ment del mateix, amb la participació de les principals 
associacions i entitats representatives de motoristes i 
ciclistes, per a garantir, en global, la seguretat d’aquests 
usuaris de la via pública.

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 Genera-
litat a elaborar i presentar en el Parlament de Catalunya, 
en el termini de tres mesos, un Pla Integral de Seguretat 
en les vies públiques per a motoristes i ciclistes amb 
l’objectiu de millorar la seguretat i evitar la sinistralitat 
de la xarxa viària catalana per a aquests usuaris.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la supres-
sió de l’increment de l’impost de matri-
culació de motocicletes i ciclomotors
Tram. 250-01909/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eConomia, finanCes i Pres-
suPost

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
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 sector de la motocicleta i el ciclomotor es troba im-
mers en una situació de dificultat, atesa la crisi econò-
mica actual, amb caigudes en les vendes que superen, 
aquest inici d’any, el 50%. Aquest és un sector molt im-
portant en l’economia catalana, que comptabilitza més 
de 2,3 milions d’usuaris i 15 fabricants, el que suposa un 
nombre molt important de petites i mitjanes empreses 
relacionades directa o indirectament amb aquesta indús-
tria, i que ocupa de l’ordre de 25.000 persones que hi 
treballen de forma indirecta i 4.000 de forma directa.

que existeixen altres sistemes de protecció –cautxú–, 
amb els cantons arrodonits, que minimitzarien i redu-
irien el risc del dany.

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

ProPosiCió no de llei

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

1. Elaborar i presentar en el Parlament de Catalunya, en 
el termini d’un mes, un informe sobre la situació actual 
de les substitucions dels guardarails que s’ha procedit a 
efectuar en les carreteres catalanes.

2. Elaborar i presentar en el Parlament de Catalunya, 
en el termini de dos mesos, un pla de substitució dels 
guardarails de les carreteres catalanes, que contempli 
tant les vies a actuar com la seva previsió d’actuació de 
substitució futura.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció i la presentació al parlament d’un pla 
integral de seguretat per a motoristes i 
ciclistes
Tram. 250-01908/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
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

Els motoristes i els ciclistes són els usuaris de les vies 
públiques que més pateixen les deficiències de les vies 
per on circulen, atesa la seva vulnerabilitat. Aquest fet 
comporta una sinistralitat de vehicles de dues rodes a 
Catalunya –motocicletes i bicicletes– excessivament 
alta, fet que fa necessari incidir en l’increment de me-
sures de seguretat per la prevenció i la reducció dels 
accidents.

Es podria reduir aquesta sinistralitat, i, conseqüentment, 
el nombre de víctimes, si el conjunt de la xarxa viària 
catalana estigués ben condicionada, fet que fa necessari 
incidir en moltes carreteres, que precisen l’adopció de 
mesures de seguretat (millora del ferm, substitució dels 
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proposta de resolució sobre la promoció 
i la incentivació del sector de la motoci-
cleta i el ciclomotor
Tram. 250-01910/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria Co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
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 sector de la motocicleta i el ciclomotor es troba im-
mers en una situació de dificultats, atesa la crisi eco-
nòmica actual, amb caigudes en les vendes que supe-
ren, aquest primer trimestre de l’any, el 60%. Aquest 
és un sector molt important en l’economia catalana, 
que comptabilitza més de 2,3 milions d’usuaris i 15 
fabricants, el que suposa un nombre molt important de 
petites i mitjanes empreses relacionades directa o indi-
rectament amb aquesta indústria, i que ocupa de l’ordre 
de 25.000 persones que hi treballen de forma indirecta 
i 4.000 de forma directa.

Cal tenir present la importància que aquest sector té i 
ha tingut a Catalunya, i que, tant a nivell de producció 
–amb marques i indústries com Cemoto-Bultaco, Mon-
tesa, Ossa, Rieju, Sanglas, Derby, entre altres– com a 
nivell competitiu en les competicions internacionals, 
mitjançant pilots i patrocinis, l’han convertit en un 
referent a nivell mundial. A més, aquest és un sector 
vinculat amb una àmplia indústria auxiliar que la com-
plementa, des de material de seguretat per als usuaris 
–cascs, vestimenta– a peces de recanvi i embelliment.

Per tant, cal que l’Administració dugui a terme unes 
mesures concretes que permetin la viabilitat del sector i 
superar l’actual situació crítica del sector a curt termini, 
duent a terme accions de promoció a tots els nivells 
i actuacions concretes en el sector per a situar-lo en 
el lloc preeminent que li correspon entre la indústria 
catalana.

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

Aquesta situació es veu agreujada amb l’entrada en vi-
gor d’un nou impost estatal relatiu a la modificació de la 
Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials 
que grava encara més l’impost de matriculació, fet que 
perjudica als possibles usuaris i als fabricants.

Les associacions de fabricants de vehicles representants 
del sector, com Anesdor (Asociación Nacional Españo-
la de Fabricantes e Importadores de Vehículos de Dos 
Ruedas), Fecavem (Federació Catalana de Venedors de 
Vehicles a Motor), GVVM (Gremi de Venedors de Ve-
hicles a Motor) i Sí a la moto (col·lectiu d’usuaris) han 
expressat ja reiteradament l’oposició a aquesta mesura 
fiscal, ja que grava excessivament les noves matricula-
cions d’aquests vehicles i en pot fer disminuir encara 
més les vendes.

Aquest impost és clarament discriminatori per als usu-
aris de les motocicletes davant d’altres vehicles i barreja 
conceptes tant aliens els uns dels altres com la potència, 
la sinistralitat o l’estil de vida. En aquest sentit, s’està 
produint una penalització desproporcionada en el sec-
tor, respecte els vehicles de quatre rodes, en base a uns 
arguments indefensables i insostenibles: sinistralitat i 
emissions de CO2. Existeixen informes que testimonien 
com la sinistralitat s’ha reduït en els darrers anys, de la 
mateixa manera que les emissions de CO2.

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 instar el Govern de l’Estat la supressió de 
l’increment de l’impost a la matriculació de les moto-
cicletes i ciclomotors imposat en virtut de la modifica-
ció de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos 
especials.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU
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En les mateixes declaracions del dia 13 de març, el con-
seller d’Agricultura es comprometia a obrir una línia 
d’ajuts als ramaders que hagin tingut més pèrdues.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a obrir d’urgència una línia d’ajuts a tos els 
ramaders que hagin tingut baixes en les seves explota-
cions, i que en aquest moment encara no es sap la causa 
concreta de les morts d’ovelles i cabres.

Palau del Parlament, 16 de març del 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el paga-
ment de les subvencions atorgades a 
les agrupacions de defensa forestal
Tram. 250-01912/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de medi ambient i ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

exPosiCió de motius

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) estan for-
mades per propietaris forestals i els ajuntaments dels 
municipis del seu àmbit territorial que reben la col-
laboració de voluntaris i voluntàries.

Tenen com a objectiu la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals i s’han caracteritzat com un dels ins-
truments més útils contra aquests sinistres.

Amb l’orde MAH 38/2008 de 22 de gener, el Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge va obrir la con-
vocatòria de subvencions adreçada a les ADF per la 
reparació i manteniment de punts d’aigua de la xarxa 
bàsica de prevenció i extinció d’incendis forestals. Les 
principals actuacions, segons l’ordre, són subvenciona-
des al 100% de la despesa.

Les ADF que van sol·licitar aquesta subvenció, ja han 
justificat i certificat degudament la subvenció atorgada 
al 2008.

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a desenvolupar amb caràcter immediat accions 
de promoció i d’incentiu al sector de la motocicleta i 
el ciclomotor.

Palau del Parlament,12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts per als ramaders que 
han tingut pèrdues de bestiar oví i ca-
brum per causes que no es coneixen
Tram. 250-01911/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formulen la següent 
proposta de resolució.

exPosiCió de motius

Des del passat mes de novembre que la delegació del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
(DAAR) a Girona, va ser alertada de les morts d’ovelles 
a diferents corrals del Baix Empordà, ocasionant el de-
sesper i importants pèrdues econòmiques als ramaders 
afectats, sense que el DAAR considerés la importància 
del que estava passant.

Aquesta lamentable situació es va anar estenent a dife-
rents corrals d’altres comarques i no va ser fins el gener 
que no es va començar a investigar aquestes morts.

A 15 de març ens trobem amb més de 1.500 caps morts, 
entre ovelles i en menys quantitat també de cabres, amb 
pèrdues que arriben al 40% en algunes explotacions.

En declaracions del conseller d’Agricultura de 13 de 
març, afirma que es tracta d’una cosa nova, i que de 
moment no s’ha demostrat que sigui a efectes de la va-
cunació contra la llengua blava.

La vacunació es va efectuar en termes d’emergència, 
sense que la vacuna passés tots els test, amb un total 
descontrol, per part del DAAR, canviant el protocol a 
seguir diverses vegades, sense informar als veterinaris 
del perquè dels canvis.
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D’altres ramaders però, van augmentar la seva produc-
ció però sense augmentar la seva quota disponible, i per 
tant, amb un procediment totalment il·legal.

Al maig de 2005, l’antic Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació decideix suspendre la possibilitat de 
compra-venda de quota entre particulars, argumentant 
que hi havia un gran desequilibri entre les diferents va-
queries de l’Estat.

La realitat espanyola i la catalana eren bastant diferents 
en aquest sentit, mentre la mitjana de quota estatal era 
de 177.000 kg/granja, a Catalunya la mitjana de quota 
per explotació era de 500.000 kg

Per tant, la majoria de ramaders catalans havien aug-
mentat la seva producció, incrementant la seva quota 
lletera disponible, per tal de fer les seves explotacions 
viables.

El Reial Decret 620/2005 suspenia la possibilitat de 
compra-venda de quota entre particulars i a la vegada 
convocava una pla d’abandó i un repartiment de la quota 
de la reserva amb condicions.

Des de la data, Catalunya perd quota lletera anual-
ment.

Amb aquestes condicions, des del sector s’alerta que al 
2015 podrien desaparèixer les quotes lleteres i per tant, 
la gran inversió de capital feta pels ramaders catalans.

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les iniciatives polítiques i legisla-
tives necessàries per tal d’establir un sistema d’indem-
nitzacions als ramaders afectats, en cas de la probable 
desaparició del sistema de quotes lleteres al 2015.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’habilita-
ció de la figura del controlador lleter
Tram. 250-01914/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 

A data 10 de març de 2009, algunes de les ADF enca-
ra no han cobrat la subvenció atorgada per l’any 2008, 
quan aquestes ja han justificat per avançat les despeses 
realitzades.

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a executar, amb la màxima celeritat possible, els 
pagaments corresponents a les subvencions atorgades 
a les Agrupacions de Defensa Forestal, segons l’ordre 
MAH 38/2008, de 22 de gener.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un sistema d’indemnitzacions per  
als ramaders que es vegin afectats per la  
desaparició del sistema de quotes lle-
teres el 2015
Tram. 250-01913/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

exPosiCió de motius

El sector lleter català, en els darrers anys, està patint 
una greu problemàtica que ve produïda originàriament 
per l’excés de llet a nivell europeu.

Per tal de gestionar aquest excés d’oferta es va establir 
un sistema de quotes de producció lletera. L’atorgament 
inicial de quotes per explotació es va fer en base un his-
tòric de venda de llet de les mateixes, quedant establerta 
la quota a nivell estatal.

Molts ramaders, amb aquesta nova normativa, van aug-
mentar la producció arran d’augmentar la quota dis-
ponible a la granja, comprant quota a altres ramaders, 
mitjançant el procediment legal. La compra d’aquestes 
quotes lleteres va suposar per molts ramaders una gran 
inversió de capital.
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proposta de resolució sobre l’articula-
ció d’un mecanisme d’avals per a garan-
tir els préstecs dels ajuts per a inver-
sions en regs d’alta eficiència, millora 
dels processos de transformació i co-
mercialització de productes agraris i im-
plantació de xarxes antipedra
Tram. 250-01915/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Davant de l’existència de préstecs teòricament bonifi-
cats destinats als ajuts a les inversions de regs d’alta 
eficiència, millora dels processos de transformació i 
comercialització de productes agraris, implantació de 
xarxes antipedra (Ordre AAR/152/2008), els produc-
tors que finalment han subscrit el préstec ho han fet en 
unes condicions realment dures que eren perfectament 
assolibles al mercat bancari sense haver de fer tanta 
burocràcia, que no fa més que deixar l’import de l’ajut 
als bancs i no als productors. Per formalitzar aquestes 
operacions s’exigeix un aval bancari que cap entitat pú-
blica concedeix i que els bancs cobren els interessos.

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 que en 
les operacions pendents de resoldre i en futures línies 
d’ajut per a inversions de regs d’alta eficiència, millora 
dels processos de transformació i comercialització de 
productes agraris, i implantació de xarxes antipedra, 
s’articuli un nou mecanisme d’avals atès que aquests 
suposen una despesa important dels interessos que co-
bren els bancs com a garantia a un préstec teòricament 
subvencionat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

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

i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

exPosiCió de motius

El sector lleter català, en els darrers anys, està patint 
una greu problemàtica que ve produïda originàriament 
per l’excés de llet a nivell europeu.

Per tal de gestionar aquest excés d’oferta es va establir 
un sistema de quotes de producció lletera. L’atorgament 
inicial de quotes per explotació es va fer en base un his-
tòric de venda de llet de les mateixes, quedant establerta 
la quota a nivell estatal.

Molts ramaders, amb aquesta nova normativa, van aug-
mentar la producció arran d’augmentar la quota dis-
ponible a la granja, comprant quota a altres ramaders, 
mitjançant el procediment legal. La compra d’aquestes 
quotes lleteres va suposar per molts ramaders una gran 
inversió de capital.

D’altres ramaders però, van augmentar la seva produc-
ció però sense augmentar la seva quota disponible, i per 
tant, amb un procediment totalment il·legal.

Al maig de 2005, l’antic Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació decideix suspendre la possibilitat de 
compra-venda de quota entre particulars, argumentant 
que hi havia un gran desequilibri entre les diferents va-
queries de l’Estat.

La realitat espanyola i la catalana eren bastant diferents 
en aquest sentit, mentre la mitjana de quota estatal era 
de 177.000 kg/granja, a Catalunya la mitjana de quota 
per explotació era de 500.000 kg

Per tant, la majoria de ramaders catalans havien aug-
mentat la seva producció, incrementant la seva quota 
lletera disponible, per tal de fer les seves explotacions 
viables.

El decret Reial Decret 620/2005 suspenia la possibilitat 
de compra-venda de quota entre particulars i a la vegada 
convocava una pla d’abandó i un repartiment de la quota 
de la reserva amb condicions.

Des de la data, Catalunya perd quota lletera anual-
ment.

Amb aquestes condicions, des del sector s’alerta que al 
2015 podrien desaparèixer les quotes lleteres i per tant, 
la gran inversió de capital feta pels ramaders catalans.

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a habilitar la figura del «controlador lleter». per 
tal de poder inspeccionar i controlar la qualitat del pro-
ducte provinent d’altres països, a cada central lletera.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre l’acolliment 
dels pagesos afectats per la plaga de la 
«Tuta absoluta» a les mesures de l’or-
dre aar/415/2008
Tram. 250-01917/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Des de fa temps existeix la plaga de la Tuta Absoluta 
que afecta als pagesos de l’horta. Aquesta plaga origina-
ria d’Amèrica del Sud, és de difícil eradicació i s’estén 
ràpidament pel litoral mediterrani. A l’Estat aquesta 
plaga es va detectar per primer cop a les comarques de 
Castelló, el juny de 2007, on va afectar diferents finques 
i la destrucció d’hectàrees de conreu.

L’aplicació de les mesures de lluita fixades en l’Ordre 
AAR/415/2008, de 12 de setembre, són bàsiques per 
tal de frenar la proliferació d’aquesta plaga, que per la 
seva agressivitat, pot provocar pèrdues importants en 
plantacions de tomàquets. Les mesures són obligatòries 
per viveristes i per a productors que no van al mercat 
local.

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 prendre els 
acords necessaris per tal que tots els pagesos que veuen 
afectats per la plaga de la Tuta Absoluta, es puguin aco-
llir a les mesures recollides en l’Ordre AAR/415/2008, 
de 12 de setembre de 2008.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

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

proposta de resolució sobre la dotació 
del sector agrícola amb alternatives de 
caràcter biològic i tecnològic per a com-
pensar la reducció de matèries actives 
autoritzades per al tractament de pla-
gues i malalties dels conreus
Tram. 250-01916/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’agriCultura, ramaderia 
i PesCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosiCió de motius

La Unió Europea ha reduït en un 20% més les matèries 
actives que poden fer servir en el control de plagues i 
malalties dels conreus. Davant d’aquesta supressió de 
fitosanitaris el sector demana alternatives.

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 dotar el 
sector agrícola català de suficients alternatives de ca-
ràcter biològic o tecnològic que permetin compensar els 
efectes que té la progressiva reducció de matèries actives 
autoritzades en el tractament de plagues i malalties dels 
diferents conreus que es produeixen al nostre país.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a formular proposta favorable i a desplegar les 
actuacions institucionals procedents davant la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i del Ministeri de Justícia, en el marc de la modificació 
de l’actual planta judicial a Catalunya, en ordre a la 
creació d’un nou partit judicial amb seu a Sant Cugat 
del Vallès i dotació de dos jutjats de primera instància 
i instrucció amb coetània extinció de l’actual Jutjat de 
Pau del municipi.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan Re-
casens i Guinot, diputat del G. P. CiU; Núria de Gispert 
i Català, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la inclusió 
de l’estació de montornès nord, a mon-
tornès del vallès (vallès oriental), en el 
pla d’infraestructures ferroviàries de ro-
dalia de barcelona 2008-2015
Tram. 250-01919/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

Una de les reivindicacions històriques del municipi  
de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) ha estat la de 
disposar d’una estació de tren al sector conegut com a 
Montornès Nord. Aquesta és una demanda que respon 
a una lògica evident en la línia d’apropar i millorar el 
transport públic als ciutadans, i així fomentar-ne de 
manera efectiva i possible la seva major utilització. 
Aquesta demanda històrica queda plenament justificada 
tant pel nombre d’habitants que viuen en aquest barri -  
uns quatre mil - com per la gran activitat industrial que 
hi ha al seu entorn, on cada dia hi van a treballar mol-
tes persones procedents de diversos indrets de l’àmbit 
metropolità.

El Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de 
Barcelona 2008-2015 elaborat pel Ministeri de Foment 
de manera sorprenent no preveu la construcció de l’es-
tació de Montornès Nord al terme municipal de Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental).

proposta de resolució sobre la creació 
d’un partit judicial amb seu a sant cugat 
del vallès (vallès occidental) i la dota-
ció d’aquest amb dos jutjats de primera 
instància i instrucció
Tram. 250-01918/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de justíCia, dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Recasens i Gui-
not, i Núria de Gispert i Català, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent

exPosiCió de motius

Atès que tot els municipis catalans de més de 65.000 
habitants tenen jutjats, a excepció de Sant Cugat del 
Vallès.

Atès que el partit judicial de Rubí és el que més creix 
en població dins la demarcació de Barcelona.

Atès que Sant Cugat és la primera població dins del 
partit judicial de Rubí.

Atès que Sant Cugat té població per ser partit judicial. 
A Catalunya 17 partits judicials tenen menys població 
que Sant Cugat del Vallès

Atès que, entre un 40 i un 60% dels casos dels jutjats 
de Rubí tenen el seu origen a Sant Cugat

Atès que en el municipi de Sant Cugat del Vallès, do-
nada la seva rellevància en el tràfic jurídic, foren creats 
en el seu dia, i es troben actualment en funcionament, 
dos registres de la propietat; i tenint en compte que per 
part del Ple municipal foren de manera coetània apro-
vades diverses mocions i iniciatives, com la sol·licitud 
paral·lela de creació d’un registre de la propietat i d’un 
jutjat de primera instància i instrucció com a òrgans de 
necessitat conjunta objectiva per al servei als ciutadans, 
i per a cobrir els requeriments funcionals d’un municipi 
de cens demogràfic i rellevància en l’àmbit industrial 
terciari i socioeconòmic com Sant Cugat del Vallès, 
havent fins a dia d’avui únicament estat atesa la petició 
d’un registre de la propietat i trobant-se pendent la mo-
dificació de la planta judicial per via de creació d’un 
partit judicial amb la corresponent dotació mínima de 
dos jutjats de primera instància i instrucció.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent
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és molt important que aquesta nova infraestructura sigui 
lliure de peatges.

Darrerament s’ha fet saber als ajuntaments afectats per 
les obres d’aquesta infraestructura que hi ha oberta la 
possibilitat de que aquesta via sigui de peatge.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que en la seva previsió de planificació i 
execució de la carretera B-500 entre Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental) i Badalona (Barcelonès) aquesta sigui 
lliure de qualsevol peatge repercutit directament als 
seus usuaris.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, Josep Rull i Andreu, diputats del G. P. 
de CiU

proposta de resolució sobre la revisió i 
la rectificació del projecte de traçat de 
la plataforma del tren d’alta velocitat al 
llarg del marge del besòs a mollet del 
vallès, martorelles i sant fost de camp-
sentelles
Tram. 250-01921/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

Els ajuntaments de Sant Fost de Campsentelles i de 
Martorelles (Vallès Oriental) han manifestat la seva 
preocupació en conèixer el detall i constatar com el 
projecte de construcció de la plataforma del Tren d’Al-
ta Velocitat en el tram que passa just pel costat del riu 
Besòs afecta i se situa sobre terrenys públics i privats 
declarats inundables.

Segons aquests ajuntaments la previsió feta, cas de no 
variar-ne el traçat previst en aquest tram concret, in-
crementarà de manera evident el risc d’inundació dels 
polígons industrials del marge esquerre del riu, ja que 
en l’actualitat, i sense aquestes obres, aquests ja tenen 
problemes en l’actualitat quan hi ha pluges importants. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb el Ministeri de Foment per tal que 
en el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de 
Barcelona 2008-2015 s’inclogui la previsió i calendarit-
zació de la construcció de l’estació de Montornès Nord 
al municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la previsió 
que el tram entre mollet del vallès i ba-
dalona de la carretera b-500 sigui lliure 
de peatge
Tram. 250-01920/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Turull i Negre, 
i Josep Rull i Andreu diputat 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

El Vallès Oriental, el Maresme així com el Barcelonès 
Nord, són uns àmbits que de fa anys estan experimen-
tant de manera constant i progressiva tant un important 
augment demogràfic com alhora una important crei-
xement de la presència de molta activitat econòmica 
i industrial. Aquest fet fa necessària la posada al dia i  
l’esforç d’inversió en matèria d’infraestructures, i en 
concret totes aquelles referides a la mobilitat. Són molts 
els desplaçaments necessaris que responen a molts or-
dres entre aquests tres àmbits territorials.

La posada en funcionament de la carretera C-60 entre 
Mataró i Granollers va suposar un gran guany en la 
connectivitat entre el Vallès Oriental i el Maresme, i el 
fet que fos lliure de peatge, ha representat que aquesta 
infraestructura no hagi estat gravosa per tots els ciuta-
dans que l’han d’utilitzar.

Una de les infraestructures necessàries i que poden 
millorar molt la connectivitat entre aquestes dues co-
marques i el Barcelonès Nord, és la carretera B 500 que 
unirà en aquest cas Mollet del Vallès i Badalona. En 
la mateixa línia que la carretera C-60, i en coherència 
amb el compromís de tendir a l’eliminació de peatges, 
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evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne la 
qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha de 
poder ser beneficiaris. Un d’ells clarament és en l’àmbit 
de l’atenció sanitària.

El departament de Salut ha decidit retirar el metge gine-
còleg del centre d’atenció primària (CAP) del municipi 
de Caldes de Montbui, un servei que funcionava d’ençà 
l’any 1986 quan es va posar en funcionament el CAP. 
Aquest fet ha estat molt contestat per usuaris del mateix, 
i han reclamat una reconsideració d’aquesta petició al 
propi Departament.

Decisions com aquesta no ajuden a la millora en la 
qualitat dels serveis d’atenció sanitària d’aquest muni-
cipi en concret ni de la comarca del Vallès Oriental en 
general.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a restablir el servei de metge ginecòleg en el 
centre d’atenció primària del municipi Caldes de Mont-
bui (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la redacció 
del projecte, l’execució de les obres i la 
posada en funcionament del ceip cal-
derí, a caldes de montbui (vallès ori-
ental)
Tram. 250-01923/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Per això demanen una revisió i reorientació del projecte 
i de la concreció del traçat previst.

Aquesta reclamació institucional té el suport tant de to-
tes de les forces polítiques i socials d’aquests municipis 
així com de l’entitat que agrupa i representa als industri-
als d’aquest àmbit territorial del Vallès Oriental.

Tanmateix aquests ajuntaments han expressat la seva 
queixa per la poca consideració i informació que en tot 
el procés de definició del projecte d’aquesta infraes-
tructura, i de la poca receptivitat en la seves demandes 
i aportacions.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb el Ministeri de Foment per tal que 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) 
revisi i rectifiqui en allò que sigui necessari el projecte 
de construcció de la plataforma del tren d’alta velocitat 
al seu pas pel costat del riu Besòs en l’àmbit que afecta 
als municipis de Mollet del Vallès, Martorelles i Sant 
Fost de Campsentelles al Vallès Oriental, per tal d’evitar 
que la seva execució i posada en funcionament no com-
porti un major risc d’inundació als polígons industrials 
existents en aquest sector.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el restabli-
ment del servei de ginecologia al centre 
d’atenció primària de caldes de montbui 
(vallès oriental)
Tram. 250-01922/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que és faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
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Navarro, portaveu adjunt, 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 en la Comissió de Política Territo-
rial:

exPosiCió de motius

El tren d’Alta Velocitat (AVE) ha suposat un gran avan-
tatge per a moltes persones que disposen ara d’un altre 
sistema de transport ràpid i fiable. l’AVE ha beneficiat 
especialment a les principals capitals en les quals el tren 
realitza una parada.

Però el traçat de l’AVE fa el seu recorregut per mul-
titud de municipis i comarques les quals els beneficis 
de l’AVE només els veuen passar de llarg a gran ve-
locitat. Han vist com aquesta gran infraestructura els 
comportava una ocupació de terrenys, alteracions en 
els camins, expropiacions, partició de conreus, etc.... 
Molts cops, l’empresa constructora, ADIF, no ha acabat 
de fer la feina de restauració dels espais i camins que ha 
ocupat temporalment per fer les obres. Històricament, 
la construcció d’una línia ferroviària comportava pels 
municipis per la qual passava que el tren s’hi aturés, 
en el cas de l’AVE, com és natural per les seves carac-
terístiques, això no passa.

Els viatgers de l’AVE passen en el tren completament 
aliens a les zones que travessen i a la seva realitat eco-
nòmica, social, cultural o el seu interès turístic, ja que 
en el tren no se’ls dona cap tipus d’informació sobre les 
zones que es travessen, exceptuant les estacions on el 
tren s’atura.

El tren passa per importants zones vinícoles com el 
Penedès o la Conca de Barberà, conegudes per la im-
portància dels seus vins i caves, zones de cultius com 
l’Horta de Lleida o zones de denominacions d’origen 
com pot ser la de l’Oli de les Garrigues.

Una de les poques compensacions que podrien tenir 
les zones per les quals el traçat de l’AVE circula, seria 
que els seus usuaris estiguessin informats per quines 
comarques o indrets s’està circulant en cada moment. 
Al tren, actualment només s’informa per pantalla de la 
temperatura, la velocitat i el temps de recorregut, però 
seria fàcil afegir informació de les comarques o espais 
que es travessen.

Al marge d’això, un altre manera de compensar el haver 
de suportar una infraestructura sense treure’n cap profit, 
passaria per que la revista «Paisajes» que es distribueix 
gratuïtament entre els usuaris de l’AVE incorpori habi-
tualment reportatges d’interès turístic sobre les comar-
ques per les quals l’AVE hi passa sense aturar-se.

En un altre sentit, la velocitat del tren no permet esta-
blir senyalitzacions exteriors de les comarques que es 
travessen com succeeix en les carreteres. Però si que  
es podria integrar en el paisatge l’establiment de ele-
ments simbòlics relacionats amb la zona per la qual 
travessa el tren i que servissin d’orientació als usuaris 
de l’AVE de la zona per la qual estan viatjant.

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

exPosiCió de motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que és faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments en aquest 
sentit pel major nombre d’usuaris potencials que n’ha de 
poder ser beneficiaris. Un d’aquests serveis clarament és 
en l’àmbit educatiu i un dels municipis on es fa neces-
sària la millora en aquests equipaments és el de Caldes 
de Montbui (Vallès Oriental).

De fa molt de temps, l’ajuntament de Caldes de Montbui 
ha reclamat i insistit a la Generalitat que posi fi a la 
provisionalitat de les actuals instal·lacions de la tercera 
escola del municipi, el Centre d’Educació Infantil i Pri-
mària (CEIP) Calderí, que ara es troba en barracons.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que en el marc de les seves actuacions, prioritzi 
la redacció del projecte, execució de les obres i posada 
en funcionament del nou Centre d’Educació Infantil 
i Primària (CEIP) Calderí al municipi de Caldes de 
Montbui (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la instal-
lació de sistemes d’informació als usua-
ris del tren d’alta velocitat de les comar-
ques i zones turístiques per on passen
Tram. 250-01924/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
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rial i la desigualtat d’oportunitat que comporta residir a 
les comarques tarragonines quan es tracta de formar-se. 
Durant el curs escolar 2007/2008 més de 8.000 alum-
nes van cursar estudis de batxillerat, el que justifica 
plenament la implantació d’aquests estudis superior de 
disseny, quan altres províncies amb un nombre menor 
d’estudiants de batxillerat els tenen.

La creació dels estudis superiors de disseny per la Di-
putació de Tarragona, respon també per la petició de 
sectors professionals dels àmbits del disseny que en 
diverses ocasions han vingut reclamant la necessitat de 
dotar de forma convenient aquest tipus d’estudis per tal 
de satisfer les necessitats laborals i creatives del sectors 
econòmics del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre.

La creació dels estudis superior de disseny gràfic per 
la Diputació de Tarragona a l’Escola d’Art i Disseny 
de Tarragona i de disseny d’interiors, necessita encara 
l’autorització per part del Govern, així com també, del 
recursos pressupostaris necessaris per a la seva implan-
tació.

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. Autoritzar a la Diputació de Tarragona implantar els 
estudis superiors de disseny d’interiors i disseny gràfic 
en les dues escoles de disseny de la Diputació.

2. Proporcionar a la Diputació de Tarragona els recursos 
necessaris per a la posada en marxa, pel curs 2009-
2010, d’aquests estudis de disseny gràfic i disseny d’in-
teriors a les escoles de Reus i Tarragona.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas, 
Rafael López i Rueda

proposta de resolució sobre l’arranja-
ment i el condicionament de la rotonda 
de la intersecció de les carreteres n-ii i 
gi-600, a Tordera
Tram. 250-01926/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
i Joan Morell i Comas, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat que ADIF i 
RENFE implementin les següents accions en favor de 
les comarques per les quals travessa el tren de l’AVE:

1. Informar en les pantalles dels trens de l’AVE de les 
comarques o zones turístiques per les quals està passant 
el tren en aquell moment.

2. Introduir en la revista Paisajes que es distribueix 
gratuïtament als usuaris de l’AVE reportatges sobre les 
comarques i zones turístiques per on passa el recorregut 
de l’AVE i no s’atura.

3. Impulsar la instal·lació d’elements simbòlics en l’en-
torn de la línia d’alta velocitat que serveixin als usuaris 
de l’AVE per identificar la zona o comarca per la qual 
estan viatjant.

Palau del Parlament de Catalunya, 18 de març de 2009

Dolors Montserrat Culleré

proposta de resolució sobre els estu-
dis superiors de disseny d’interiors i 
disseny gràfic a Tarragona
Tram. 250-01925/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael Luna i Vivas i Rafel López i Rueda, 
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

La Diputació de Tarragona va acordar, en la sessió ce-
lebrada en el mes de març de 2009, implantar estudis 
superiors de disseny gràfic i disseny d’interior a les es-
coles d’art existents en aquesta comarca, en el marc de 
la Llei Orgànica d’Educació. Actualment, Tarragona és 
l’única província de Catalunya que no compta amb cap 
escola on es puguin cursar els estudis per a l’obtenció 
de la titulació superior de disseny. Aquesta circumstàn-
cia provoca que els joves residents en la demarcació de 
Tarragona que vulguin cursar aquests estudis s’hagin  
de desplaçar fins a Barcelona, on existeixen set escoles, 
a Lleida, una escola, i a Girona, una escola.

Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona té 
per objectiu, entre altres, trencar el desequilibri territo-
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proposta de resolució sobre la publica-
ció de la convocatòria d’ajuts del pla de 
desenvolupament turístic
Tram. 250-01927/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

El Pla de desenvolupament turístic (Pladetur) és un ins-
trument per a donar suport al sector turístic i encara 
té més importància en uns moments com els actuals 
en què qualsevol iniciativa en aquest sentit per part de 
l’administració, és necessària per a fer front a la situació 
econòmica que viu el sector turístic.

Malgrat això, val a dir que la seva tramitació no es fa 
efectiva fins a mitjans d’any, la qual cosa comporta, una 
dificultat afegida per al sector, atès que es troba en ple 
inici de la temporada estival.

Així, cal posar de relleu que la temporada d’estiu és 
la més forta per a la major part del sector turístic del 
nostre país.

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 agilitar 
els tràmits corresponents per tal de poder publicar la 
convocatòria d’ajuts en el marc del Pla de desenvolupa-
ment turístic, en tot cas, a primers d’any, de manera que 
el sector disposi del temps necessari per a acollir-s’hi i 
tenir planificada la seva activitat al començament de la 
temporada turística de l’estiu.

Palau del Parlament, 16 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU

els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposta de resolució.

exPosiCió de motius

La rotonda ubicada en l’encreuament de les carreteres 
N-II i Gi-600, al terme municipal de Tordera (Mares-
me), és un punt neuràlgic de l’entrada de vehicles per 
la part nord de la comarca.

Actualment, aquesta rotonda es troba en un estat deplo-
rable i, per tant, caldria dur a terme accions de millora 
de condicionament que permetés alhora adequar-la com 
a porta d’entrada dels visitants de la comarca, conver-
tint-la en un element atractiu i de reclam sobretot per 
als municipis de la costa nord del Maresme que són 
eminentment turístics.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a termes les actuacions de millora neces-
sàries per tal d’arranjar i condicionar la rotonda que es 
troba en la intersecció de les carreteres N-II i Gi-600, 
en el terme de Tordera (Maresme) i alhora adequar-
la com a porta d’entrada dels visitants de la comarca, 
convertint-la en un element atractiu i de reclam sobretot 
per als municipis de la costa nord del Maresme que són 
eminentment turístics.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, diputats del G. P. 
de CiU
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nòmics en forma de crèdits i subvencions de la manera 
que els planteja el govern.

Precisament el fet que el 75% de l’import sigui en for-
ma de préstec, i que només el 25% restant sigui en 
forma de subvenció, no permet atendre la demanda ma-
joritària del sector empresarial en forma de subvenció, 
dedicant-se aquesta majoritàriament al sector públic.

Pel que fa als préstecs en condicions preferents, el sec-
tor empresarial tampoc està trobant avantatges a aquest 
suposat privilegi, perquè l’Institut Català de Finances 
els demana un aval, en uns moments en que les entitats 
financeres els han restringit molt.

Si realment el que pretén el govern és incentivar l’eco-
nomia d’aquestes comarques, és imprescindible que 
s’intenti fer de la forma més efectiva possible, i no amb 
la problemàtica de gestió que s’estan trobant els empre-
saris a l’hora de demanar aquestes ajudes, per la qual 
cosa, no s’estan beneficiant d’aquest pla.

Amb tot, s’estan aportant més diners al sector públic 
que al privat, quan precisament aquest tipus de plans 
de dinamització haurien de ser efectius sobretot pels 
empresaris, als quals caldria facilitar l’accés als ajuts 
per així incentivar l’economia d’aquestes comarques 
que formen part del pla.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar els mecanismes d’aplicació del 
Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal per tal que 
sigui més efectiu i fàcil d’accedir-hi per part dels em-
presaris.

Palau del Parlament, 16 de març 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 la modi-
ficació dels mecanismes d’aplicació 
del pla d’iniciatives de dinamització 
comarcal
Tram. 250-01928/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als 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 va acordar 
el 22 de gener de 2008, impulsar un Pla d’Iniciatives 
de Dinamització Comarcal a les quatre comarques de 
Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmi-
ca: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta, 
per tal d’afavorir la vertebració del territori, compensar 
les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les 
zones amb menys dinamisme econòmic o especialment 
despoblades del territori català, d’acord amb el que es-
tableix el Pla de Govern 2007-2010.

D’acord amb el Pla d’Iniciatives de Dinamització Co-
marcal el contingut de cada pla específic respecte al 
foment de l’activitat econòmica deia el següent:

«Els ajuts aniran adreçats a dos àmbits:

a) Àmbit del sector públic (per ens locals): els ajuts es 
destinaran al desenvolupament de projectes que pro-
porcionin al teixit econòmic i empresarial del territori 
un suport per al desenvolupament de la seva activitat o 
dels seus projectes de futur.

b) Àmbit empresarial (per empreses privades): es dona-
ran ajuts per impulsar aquelles iniciatives empresarials 
que generin ocupació i que actuïn com a força motriu 
del desenvolupament empresarial a la comarca.

En total, el govern de la Generalitat destinarà 24 mi-
lions d’euros a repartir entre les quatre comarques,  
6 milions d’euros per comarca, al llarg de tres anys. El 
75% de l’import serà en forma de préstecs amb condi-
cions preferents i el 25% restant en forma de subvenció 
a la inversió.»

Segons les nostres informacions, el pla no està funcio-
nant de manera efectiva i els empresaris s’estan trobant 
amb dificultats a l’hora d’accedir a aquests recursos eco-
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L’interès dels franquistes per aquesta documentació era 
exercir el control de persones significades, de militants 
d’esquerres destacats i de líders sindicals que van for-
mar part dels comitès i dels Consistoris municipals du-
rant aquell període, amb l’objectiu de la seva depuració 
i persecució.

Sabedors que a l’Arxiu General de la Guerra Civil de 
Salamanca hi ha diverses caixes de documents corres-
ponents als arxius municipals de Valls, Igualada, Moià, 
Reus, Barcelona, Sant Joan les Fonts, Vic, Tarragona, 
Gandesa o Sort, que han estat consultats per histori-
adors catalans interessats en les vivències locals de 
la repressió de la postguerra, i que ells mateixos han 
constatat el desordre i l’abandonament de les caixes i 
els lligalls municipals,

Vist que les corporacions locals catalanes que van patir 
la usurpació dels seus papers i documents durant els 
anys 1938 i 1939 han manifestat un i altre cop el seu 
desig i els dret inqüestionable a disposar als seus arxius 
municipals o comarcals dels originals dels documents 
que els varen ser espoliats, i que van ser emprats im-
pròpiament per programar un fets repressius que recai-
gueren sovint sobre electes locals,

Vist que l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques i la Federació de Municipis de Catalunya han 
mostrat també el seu suport al retorn dels Papers de 
Salamanca corresponents als arxius municipals catalans 
usurpats per les tropes franquistes.

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

ProPosta de resoluCió

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

1. Elaborar l’inventari de les caixes dipositades a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil de Salamanca corresponents 
a les actes de plens i altra documentació generada pels 
comitès revolucionaris i pels Ajuntaments catalans du-
rant el període que va de juliol de 1936 fins l’entrada de 
les tropes franquistes a cada població concreta.

2. Iniciar les gestions oportunes amb les institucions 
que sigui necessari per tal d’assolir la devolució dels 
documents de municipis catalans incautats en el seu 
dia i dipositar-los als arxius municipals i comarcals 
pertinents.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el retorn 
dels documents municipals dipositats 
a l’arxiu de la guerra civil espanyola de 
salamanca
Tram. 250-01929/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 52033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre el retorn dels doCuments 
muniCiPals diPositats a l’arxiu de la guerra Civil es-
Panyola de salamanCa

exPosiCió de motius

Al text del document Acord per a un govern catalanista 
i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya, signat el 14 
de desembre del 2003 pels tres grups que conformarien 
el primer Govern tripartit, a l’apartat de política cultural 
que té com a subtítol Obrir una nova etapa en la política 
cultural de Catalunya hi llegim: El Govern formularà 
totes les vies possibles per tal d’aconseguir el retorn de 
la documentació de la Generalitat, institucions locals, 
associacions i particulars dipositada com a espoli de 
guerra a l’arxiu de Salamanca.

Fins el moment, i després de moltes vicissituds i debats 
amb l’Ajuntament de Salamanca, d’un reguitzell d’actes 
liderats per la Comissió de la Dignitat, i de l’aprovació 
de la llei 21/2005 de 17 de novembre, de restitució a la 
Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb 
motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de 
la Guerra Civil Espanyola ubicat a Salamanca i de crea-
ció del Centre Documental de la Memòria Històrica, els 
originals dels documents de la Generalitat republicana 
i de la correspondència, els cartells i la documentació 
pertanyent a particulars que en el seu dia en foren des-
posseïts han estat retornats en diverses etapes al Govern 
de la Generalitat i als propietaris o als seus familiars.

Les tropes franquistes però, no tan sols requisaren do-
cumentació del Govern català i de determinades per-
sonalitats. També espoliaren els arxius municipals de 
Catalunya i, molt selectivament, tota aquella documen-
tació que feia referència a les Actes dels comitès revolu-
cionaris o dels Ajuntaments catalans des de juliol del 36 
fins a l’entrada de les tropes franquistes a cadascun dels 
pobles, i la referent als actes públics de caràcter polític 
o sindical fet als pobles i la premsa local.
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cap actuació per millorar la via, alhora que es pagava 
sis milions d’euros a l’Estat de compensació.

Durant aquests temps s’estan fent obres de millora a la 
xarxa però aquestes afecten únicament al manteniment 
de la infraestructura.

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 Generali-
tat a iniciar els estudis i projectes per a integrar i si és pos-
sible tècnicament, soterrar la línia de ferrocarril Lleida -  
La Pobla de Segur al seu pas per Balaguer (Noguera)

Palau del Parlament, 19 de març de 2009
Dolors Montserrat Culleré, Josep Llobet Navarro, 
Jordi Montanya i Mías

proposta de resolució sobre la depura-
ció de responsabilitats per la limitació 
de la llibertat d’expressió a l’asociación 
por la Tolerancia
Tram. 250-01931/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 52115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución

exPosiCión de motivos

La Asociación por la Tolerancia pretendía iniciar una 
campaña publicitaria el lunes 16 de marzo en los auto-
buses de Barcelona para difundir la sentencia del Tri-
bunal Supremo del 12/12/2008. Esta sentencia obliga 
a la Generalitat a incluir un casillero en los impresos 
de preinscripción para que los padres puedan elegir 
la lengua oficial de escolarización de sus hijos en la 
primera enseñanza, tal como prevé la Ley de Política 
Lingüística de 1998, art. 21.2.

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció de projectes per a la integració i el 
soterrament de la línia ferroviària entre 
lleida i la pobla de segur a balaguer 
(noguera)
Tram. 250-01930/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, Jordi Montanya i Mías, di-
putat, 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 en 
la Comissió de Política Territorial:

exPosiCió de motius

La línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur discorre 
per diversos municipis de les comarques de Lleida. Un 
d’aquests municipis que travessa és Balaguer (Noguera).

El municipi de Balaguer es troba partit tant pel riu Segre 
com per la línia de Ferrocarril. El tren de gasoil que 
travessa el municipi, limita el seu creixement fent també 
de barrera física per l’accés a diverses instal·lacions mu-
nicipals, entre elles els equipaments esportius. Alhora 
es mantenen passos a nivell que representen un risc tant 
per vehicles com vianants que travessen la via.

En els darrers anys, en diversos punts del territori català 
s’han fet obres per tal de reduir l’impacte que tenen les 
xarxes ferroviàries en els nuclis habitats. En diversos 
municipis s’ha procedit al soterrament o a la integració 
del corredor ferroviari dins dels municipis per tal de 
reduir la fractura que la via representa entre els barris 
situats a una banda o l’altre de la via.

En el cas de Balaguer, el soterrament o integració de la 
línia ferroviària al municipi es fa del tot necessari. El 
soterrament pot comportar dificultats tècniques pel tipus 
de terrenys però també es poden adoptar altres solucions 
que redueixin la fractura que representa la línia.

A la línia de Lleida a la Pobla de Segur, hi ha un dèficit his-
tòric d’actuacions ja que en el passat els responsables de  
RENFE van voler tancar la línia. De fet, el Consell 
de Ministres va aprovar el 30 de setembre de 1984 el 
tancament de la línia, però aquesta es va mantenir ope-
rativa perquè tant la Generalitat com la Diputació de 
Lleida compensaven el dèficit a RENFE. Això va portar 
a RENFE a no fer inversions d’importància en el mante-
niment i millora de la línia que amb els anys es va anar 
deteriorant. Finalment, la Generalitat va assumir la línia 
al desembre de 2004 sense que l’Estat fes prèviament 
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en la Transición por el mismo nacionalismo que ahora 
trata de escamotearla a la sociedad».

La evidencia de esta censura, ha de unir a todos los 
grupos parlamentarios para denunciarla y poner todo el 
esfuerzo necesario para que nunca más vuelva a darse, 
no importa contra quién.

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

ProPuesta de resoluCión

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

que la Conselleria de Cultura i de Mitjans Audiovisuals 
abra investigación e inste a incoar expediente y depurar 
responsabilidades ante el «Consejo Audiovisual de Ca-
taluña», por entender que se ha producido censura pre-
via y encubierta, al limitarse la libertad de expresión por 
parte de la Entidad Metropolitana de Transportes, por 
el Ayuntamiento de Barcelona y por la empresa «Pro-
medios», como empresa encargada de comercializar los 
espacios publicitarios de los autobuses en Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de marzo de 2009

 El diputado de Ciutadans -  
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Díaz Antonio Robles Almeida

El próximo día 23 de marzo, la Generalitat comenza-
rá la distribución de los impresos de pre-inscripción 
para el nuevo curso escolar y se pretendía mediante 
esta campaña, informar a los padres del derecho que 
les asiste y de la obligación que tiene la Generalitat de 
incluir una casilla en los impresos de preinscripción 
para que los padres puedan elegir la lengua oficial de 
escolarización de sus hijos en la primera enseñanza, 
tal como prevé la Ley de Política Lingüística de 1998, 
art. 21.2. y como establece la sentencia del Tribunal 
Supremo del 12/12/2008.

Desde mediados de Febrero, la Asociación por la To-
lerancia tenía formalizado un precontrato y ya había 
abonado el 50% del importe de la campaña, pero ésta 
no ha podido pasar el último filtro, el de la empresa 
Promedios –que gestiona en exclusiva la publicidad de 
los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelo-
na (TMB)– la cual se ha negado a llevar a cabo dicha 
campaña, aduciendo: «Somos una empresa privada que 
nos dedicamos a comercializar soportes publicitarios 
a clientes comerciales. Una campaña como esta crea 
polémica y puede hacer daño al medio».

La empresa Promedios, pretendía salvar de responsabi-
lidad al Ayuntamiento, pero las declaraciones del Alcal-
de Hereu desde Madrid a través de Europa Press sobre 
el particular, el 17/03/2009 no dejan lugar a dudas: «Me 
temo que (A la asociación por la Tolerancia) le interesa 
más la fotografía de que los autobuses no dejaban hacer 
esta inserción publicitaria, que estrictamente la inser-
ción publicitaria». Mira que el Señor alcalde de Barce-
lona lo tenía fácil: Hubiera dejado insertar la campaña 
publicitaria y así le chafaba el plan a la Asociación por 
la Tolerancia. Pero prefirió censurarla, algo absoluta-
mente intolerable en una sociedad democrática.

Eso sí, ha declarado también lo siguiente: «Si se cum-
plen los requisitos legales, no tengo inconveniente en 
que haya inserción, pero no podemos hacer campaña 
que sólo afecten a un autobús». Oído cocina.

Es bochornoso censurar información sobre una senten-
cia del Tribunal Supremo, mientras hacía sólo unos días 
corrían en los autobuses inscripciones publicitarias a 
favor y en contra de Dios o unos meses antes, la pu-
blicidad de una película que parte de la sociedad había 
criticado: Diario de una Ninfómana. Legítimas estas, 
en ningún caso ilegítima la primera.

Ante ello, la Asociación por la Tolerancia denunció: 
«Consideramos un mal síntoma para una sociedad que 
se considere que publicitar una sentencia del Tribunal 
Supremo –que abunda en el sentido de otras cuatro del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– pueda gene-
rar polémica y supuestos daños. La sociedad en general, 
pero nuestros políticos muy en particular, deberían sen-
tirse avergonzados de que se ponga trabas a la difusión 
en libertad de un derecho, el de optar a la enseñanza en 
lengua materna, amparado por las leyes y los tribunales 
y recomendado por organismos internacionales como 
la UNESCO.

Esta misma libertad que ahora se nos niega, la de ser 
educado en lengua materna, fue utilizada como bandera 
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Proposta presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 52035)

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
ComPtes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al debat de 
l’Informe de fiscalització 20/2008, referent a Adminis-
tració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), corresponent al 
2003 i el 2004 (tram. 256-00041/08).

ProPosta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 20/2008, referent a Administració, Promoció 
i Gestió, SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004 
(tram. 256-00041/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

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

Proposta presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 52037)

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
ComPtes

Dolors Montserrat i i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 20/2008, referent a Admi-
nistració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), corresponent 
al 2003 i el 2004 (tram. 256-00041/08).

ProPosta de resoluCió:

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2008, referent a Administració, Promoció i 
Gestió, SA (Adigsa), i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Dolors Montserrat i Culleré.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMòRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

procediment relatiu a l’informe de fis-
calització 20/2008, referent a adminis-
tració, promoció i gestió, sa (adigsa), 
corresponent al 2003 i el 2004
Tram. 256-00041/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 52034, 52035 i 52037 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CSC, 19.03.2009

Proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52034)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 20/2008, referent a Administració, Promoció 
i Gestió, SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004 
(tram. 256-00041/08).

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 20/2008, refe-
rent al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2008, referente a l’Administració, Promoció i Gestió, 
SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004.

2. Insta al Govern de Catalunya a mantenir els esforços 
de millora de la gestió d’Adigsa en la línia ja iniciada el 
2004, i d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes.

3. Insta al Govern de Catalunya a mantenir la col-
laboració amb els òrgans judicials per resoldre amb 
celeritat la investigació sobre possibles responsabilitats 
que s’imputen al personal d’Adigsa durant el període 
fiscalitzat en l’informe de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu ICV-EA
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interpel·lació al govern sobre la segu-
retat pública
Tram. 300-00198/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52603 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.03.2009

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 en matèria de se-
guretat pública?

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

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

interpel·lació al govern sobre la partici-
pació en la gestió de les infraestructu-
res aeroportuàries
Tram. 300-00199/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 52604 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.03.2009

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 la 
participació en la gestió de les infraestructures aero-
portuàries?

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre la situació 
de les petites i mitjanes empreses i dels 
autònoms
Tram. 300-00196/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 52592 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.03.2009

a la mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, 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 1 i 2 d’abril d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la situació actual de les petites i mitjanes 
empreses i els autònoms a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

Enric Millo i Rocher

interpel·lació al govern sobre l’adapta-
ció del sistema universitari a l’espai eu-
ropeu d’educació superior
Tram. 300-00197/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 52602 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.03.2009

a la mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se-
güent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament de Catalunya.

– Quin és el capteniment del Govern en l’adaptació del 
Sistema Universitari Català a l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior?

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari d’Esquerra
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control del compliment de la resolució 
314/viii, per la qual s’aprova l’informe de 
fiscalització 5/2008, referent a les elecci-
ons al consell general d’aran del 2007
Tram. 290-00270/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51706 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00270/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 314/VIII 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’In-
forme de fiscalització 5/2008, referent a les eleccions 
al Consell General d’Aran del 2007

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i concordants 
del Reglament del Parlament, us informo que el Govern 
de la Generalitat està donant compliment de la Reso-
lució 314/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2008, referent a les 
eleccions al Consell General d’Aran del 2007.

En les conclusions de l’informe, la Sindicatura de 
Comptes fa les recomanacions que considera oportunes 
després de la fiscalització de la comptabilitat electoral, 
i n’hi ha diferents apartats referits a les formacions po-
lítiques.

Tot i això, en l’informe no hi ha cap mesura de cor-
recció de les subvencions perquè des de la Sindicatura  
de Comptes s’esperava la validació final del Tribunal de  
Comptes, a qui consideren competent per a aquesta 
qüestió.

A data d’avui encara no s’ha procedit a pagar la liqui-
dació de les subvencions (pagament del 10% final) atès 
que l’apartat 1.2 de l’informe s’emplaça a la fiscalització 
del Tribunal de Comptes com a òrgan competent per 
a la imposició de sancions («...Tampoc no forma part 
de les competències legals de la Sindicatura proposar 
sancions per infraccions de la normativa electoral ni 
proposar la revocació total o parcial de les subvencions 
atorgades. No obstant això, el Tribunal de Comptes sí 
que pot dur a terme aquesta fiscalització...»).

El paràgraf tercer de l’apartat 1.2 diu literalment que 
«Aquest informe, una vegada lliurat al Parlament de 
Catalunya, és enviat al Tribunal de Comptes per al seu 
coneixement i efectes oportuns en les fiscalitzacions que 
el Tribunal efectua respecte a les comptabilitats de les 
formacions polítiques i dels processos electorals.»

Des de l’Àrea de Processos Electorals del Departament 
de Governació i Administracions Públiques s’ha man-
tingut contacte amb el Tribunal de Comptes a l’espera 
de la seva fiscalització, fins que van comunicar que no 

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
303/viii, sobre les obres de recreixe-
ment de la presa de margalef (priorat)
Tram. 290-00264/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52120 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00264/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 303/
VIII, sobre les obres de recreixement de la presa de 
Margalef (Priorat)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 303/VIII, el text de la qual insta el Govern a:

Davant la preocupació que les obres de recreixement 
de la presa de Margalef representen per al territori, a 
prendre una resolució amb caràcter prioritari.

ComPliment

El govern continua treballant per tal de prendre una 
resolució. En aquest sentit, el DMAH, mitjançant l’ACA 
i la planificació hidrològica no contempla cap actuació a 
la presa de Margalef, ja que el projecte de recreixement 
d’aquesta instal·lació fa referència a l’ús de regadiu de 
les seves aigües i compta amb una declaració d’impac-
te ambiental desfavorable. Per aquest motiu, el Govern 
només el podria dur a terme si:

– No hi ha solucions alternatives

– Existeixen raons imperioses d’interès públic de primer 
ordre i,

– S’adopten les mesures compensatòries que siguin 
necessàries per garantir la coherència de la Xarxa na-
tura 2000, derivades dels efectes ambientals d’aquest 
recreixement.

Barcelona, 5 de març de 2009

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
320/viii, sobre el condicionament de la 
carretera gi-651 al baix empordà
Tram. 290-00276/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51612 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00276/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 320/
VIII, sobre el condicionament de la carretera GI-651 
al Baix Empordà

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 320/VIII, sobre el condi-
cionament de la carretera GI-651 al Baix Empordà, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

S’ha analitzat la classificació funcional de la carretera 
GI-651. D’aquesta anàlisi es dedueix que la carretera GI-
651, que va des de la GI-644 a Canapost, a Peratallada i 
s’acaba a la C-31, s’adscriu a la xarxa local.

D’acord amb aquesta adscripció no cal efectuar actu-
acions extraordinàries de condicionament a banda de 
la rotonda ja construïda a l’inici de la carretera a Ca-
napost que va ser executada per aquest Departament 
l’any 2005.

D’altra banda, l’amplada de la carretera, que com a valor 
mig és de 6 metres, permet perfectament els dos carrils 
de 3 metres existents i el traçat és sensiblement recte 
sense revolts pronunciats. L’anterior, junt amb la reduïda 
accidentalitat de la carretera, que no inclou cap tram de 
concentració d’accidents i el trànsit existent, fa que no 
s’hagi de preveure cap condicionament general de la 
carretera a curt o mig termini.

En tot cas s’estudiarà a mig termini un possible refor-
çament del ferm de la carretera GI-651 dins dels pro-
grames de reforçament del ferm que es fan de forma 
periòdica des d’aquest Departament.

Barcelona, 12 de març de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

farien cap fiscalització després de la modificació de la 
Llei de la Sindicatura de Comptes per la Llei 7/2004, 
de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives, que 
incorpora un nou apartat a l’article 2 que regula les 
funcions de la Sindicatura de Comtes: «i) Fiscalitzar 
la comptabilitat dels processos electorals l’àmbit dels 
quals se circumscrigui a Catalunya».

Des del departament de Governació s’informà d’aquesta 
interpretació a la Sindicatura de Comptes, qui va pro-
cedir a l’encàrrec d’un informe als serveis jurídics al 
respecte.

Actualment s’està a l’espera de rebre aquest informe per 
procedir als pagaments que corresponguin.

Barcelona, 10 de març de 2009

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

control del compliment de la resolució 
317/viii, per la qual s’aprova l’informe 
de fiscalització 23/2007, referent a resi-
dències assistides per a la gent gran, 
corresponent a l’exercici 2004
Tram. 290-00273/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51906 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00273/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 317/
VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 23/2007, referent a residències 
assistides per a la gent gran, corresponent a l’exercici 
2004

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a Resolució 317/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fisca-
lització 23/2007, referent a residències assistides per 
a la gent gran, corresponent a l’exercici 2004, us fem 
constar que el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
en relació a les recomanacions derivades del informe de 
la Sindicatura de Comptes, que des del Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials s’han dut a terme en ca-
ràcter general.

Cal fer especial esment, en que una gran part de les 
recomanacions en estat adaptades d’acord en les previ-
sions normatives posteriors derivades de la LAPAD i 
la Llei de Serveis Socials.

Barcelona, 18 de març de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
322/viii, sobre la col·laboració de la ge-
neralitat en l’execució del pla director 
d’endegament del torrent d’aigües plu-
vials de la masieta a la vessant oest de 
creixell (Tarragonès)
Tram. 290-00278/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52122 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00278/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 322/
VIII, sobre la col·laboració de la Generalitat en l’exe-
cució del Pla director d’endegament del torrent d’aigües 
pluvials de la Masieta a la vessant oest de Creixell (Tar-
ragonès)

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 322/VIII, el text de la qual insta el Govern a:

Col·laborar en l’execució del Pla director d’endegament 
del torrent d’aigües pluvials de la Masieta a la vessant 
oest de Creixell, en la proporció que estableix la dispo-
sició transitòria primera del text refós de la legislació 
en matèries d’aigües a Catalunya, aprovat pel decret 
legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, i establint un 
marc de col3laboració entre l’Ajuntament de Creixell 
i el Govern per al finançament de l’obra, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.

ComPliment

L’Agència, el 16 de febrer de 2009 va informar favo-
rablement el Projecte executiu de la 1.a Fase del Pla 
Director d’endegament del torrent de la Masieta, al t. 
m. de Creixell, presentat per l’Ajuntament de Creixell, 
amb data 29 de gener de 2009.

Seguint amb les indicacions de l’esmentat informe, en 
el moment que es presenti una sol·licitud d’autorització 
en ferm davant l’Agència, s’avaluarà l’atorgament de la 
preceptiva autorització d’obres, sempre i quan aquesta 
sol·licitud coincideixi amb el projecte presentat, i es du-
gui a terme d’acord amb les condicions de l’informe.

Un cop es disposi de la preceptiva autorització, es po-
drà definir el marc de col·laboració entre el Govern i 
l’Ajuntament de Creixell, per dur a terme l’execució de 
les obres, que dependrà de les disponibilitats pressupos-
tàries i de les prioritats.

Barcelona, 26 de març de 2009

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

control del compliment de la resolució 
321/viii, sobre l’adaptació de les estaci-
ons de ferrocarril per a persones amb 
mobilitat reduïda
Tram. 290-00277/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51613 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00277/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 321/
VIII, sobre l’adaptació de les estacions de ferrocarril 
per a persones amb mobilitat reduïda

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 321/VIII, sobre l’adap-
tació de les estacions de ferrocarril per a persones amb 
mobilitat reduïda, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest Departament va traslladar al Ministeri de Fo-
ment la petició referent a la concreció d’actuacions i 
l’acceleració dels treballs per a millorar l’accés i la 
mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda a les 
estacions ferroviàries d’ADIF.

En aquest sentit, el Ministeri de Foment ha conside-
rat convenient impulsar una sèrie d’actuacions a fi de 
poder adequar totes les estacions de la xarxa de Ro-
dalies a persones amb mobilitat reduïda i millorar la 
seva accessibilitat, per la qual cosa ha inclòs aquestes 
mesures dins del Pla de Rodalies de Barcelona 2008-
2015. Entre altres actuacions, preveu la construcció  
de rampes i ascensors i la modificació de la geometria de  
les andanes, de forma que totes les estacions estiguin 
adaptades a PMR. D’altra banda, també preveu actua-
cions per millorar l’accés i la parada d’autobusos i taxis, 
i la dotació de places destinades a vehicles de PMR i 
de park and ride.

Barcelona, 12 de març de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.02.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de Justícia, dret i seguretat 
ciutadana amb el conseller d’interior, 
relacions institucionals i participació 
amb relació a la dissolució de les ma-
nifestacions del dia 18 de març de 2009 
a barcelona
Tram. 354-00246/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 52111).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 25.03.2009.

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de Justícia, dret i seguretat 
ciutadana amb el conseller d’interior, 
relacions institucionals i participació 
amb relació a l’actuació dels mossos 
d’esquadra en la dissolució de les ma-
nifestacions del 18 de març de 2009 a 
barcelona
Tram. 354-00247/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 52221).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 25.03.2009.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció 45/
viii, sobre l’aplicació de la legislació en 
matèria de persones en situació de de-
pendència
Tram. 390-00045/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009

control del compliment de la moció 46/
viii, sobre les polítiques de reactivació 
de l’economia productiva i la indústria 
en el context de crisi econòmica
Tram. 390-00046/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.03.2009
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4.53.05.

sol·licitud de compareixença del dele-
gat del govern al regne unit davant la 
comissió d’afers institucionals perquè 
informi sobre les línies d’actuació que 
preveu dur a terme al capdavant de la 
delegació
Tram. 356-00397/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’unió de pagesos de la de-
marcació de Tarragona davant la comis-
sió de política Territorial perquè informin 
sobre la situació dels afectats en el pro-
cés d’expropiació per les obres de la 
carretera c-14 entre reus i alcover
Tram. 356-00421/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 37, 
tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 406).

sol·licitud de compareixença de Josep 
enric martí i arbos, vicepresident de la 
federació de diables i dimonis de ca-
talunya, davant la comissió de política 
cultural perquè exposi les seves inqui-
etuds amb relació a la nova directiva 
2007/23/ce
Tram. 356-00432/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 29, 
tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENçA

sol·licitud de compareixença del delegat 
del govern a frança davant la comissió 
d’afers institucionals perquè informi so-
bre les línies d’actuació que preveu dur 
a terme al capdavant de la delegació
Tram. 356-00394/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

sol·licitud de compareixença del dele-
gat del govern a alemanya davant la 
comissió d’afers institucionals perquè 
informi sobre les línies d’actuació que 
preveu dur a terme al capdavant de la 
delegació
Tram. 356-00395/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).

sol·licitud de compareixença del dele-
gat del govern als estats units d’amè-
rica davant la comissió d’afers institu-
cionals perquè informi sobre les línies 
d’actuació que preveu dur a terme al 
capdavant de la delegació
Tram. 356-00396/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 
525).
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4.53.05.

sol·licitud de compareixença d’una re-
presentació del grup empresarial coo-
peratiu clade davant la comissió de Tre-
ball, indústria, comerç i Turisme perquè 
presenti les activitats del grup

Tram. 356-00446/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Xavier Vendrell i Se-
gura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 52118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 25.03.2009.

sol·licitud de compareixença d’una 
representació d’unió patronal metal-
lúrgica davant la comissió de Treball, 
indústria, comerç i Turisme perquè in-
formi sobre la situació de les empreses 
que formen l’entitat

Tram. 356-00447/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Xavier Vendrell i Se-
gura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 52119).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 25.03.2009.

sol·licitud de compareixença de Josep 
ramoneda, director del centre de cultu-
ra contemporània de barcelona, davant 
la comissió de política cultural perquè 
informi sobre l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00441/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 29, 
tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

sol·licitud de compareixença d’una re-
presentació del grup indústria xxi da-
vant la comissió de Treball, indústria, 
comerç i Turisme perquè presenti el 
programa indústria xxi
Tram. 356-00445/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Xavier Vendrell i Se-
gura, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 52117).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 25.03.2009.
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4.53.10.

compareixença de Joan caball, coordi-
nador nacional d’unió de pagesos de 
catalunya, davant la comissió de Tre-
ball, indústria, comerç i Turisme per-
què exposi el seu punt de vista sobre 
els transgènics i sobre l’etiquetatge dels 
aliments obtinguts a partir de transgè-
nics
Tram. 357-00209/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 25.03.2009 
(DSPC-C 528).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTàRIA

4.55.15. CONVOCATòRIES

sessió plenària núm. 53

Convocada per al dia 1 d’abril 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

1 d’abril de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

ordre del dia

1. Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries. Tram. 200-00033/08. Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 426).

2. Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència. Tram. 200-00057/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat. (Text presentat: BOPC 398, 63.)

3. Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Tram. 200-00058/08. Govern de la Generali-
tat. Debat de totalitat. (Text presentat: BOPC 417, 21.)

4. Proposició de llei de creació d’una línia extraordi-
nària de finançament per a l’activitat d’autònoms i mi-
croempreses. Tram. 202-00058/08. Grup Parlamentari 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió de 
Justícia, dret i seguretat ciutadana amb 
el conseller d’interior, relacions institu-
cionals i participació per a informar so-
bre els fets ocorreguts en la manifesta-
ció d’estudiants del 18 de març de 2009 
a barcelona
Tram. 355-00110/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
(reg. 52042).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 20.03.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença del director d’inclusió 
social i de la responsable d’estudis so-
cials de l’obra social caixa catalunya 
davant la comissió de Treball, indús-
tria, comerç i Turisme perquè presen-
tin l’estudi «les empreses d’inserció a 
espanya»
Tram. 357-00143/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 25.03.2009 
(DSPC-C 528).
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4.70.01.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
òRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCàRRECS DE DESPATX

encàrrec del despatx de la consellera 
de salut al conseller d’educació
Tram. 330-00112/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 52294 / Coneixement: 25.03.2009

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència de la consellera de Sa-
lut, des del dia 24 de març fins a l’1 d’abril de 2009, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el conseller d’Educació.

Cordialment,

Barcelona, 19 de març de 2009

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El decret 46/2009, de 19 de març, d’encàrrec 
del despatx de la consellera de Salut al conseller d’Edu-
cació des del dia 24 de març fins a l’1 d’abril de 2009, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5345, de 24 de 
març de 2009.

de Convergència i Unió. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat. (Text presentat: BOPC 398, 76.)

5. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms. Tram. 300-00196/08. 
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’adaptació del siste-
ma universitari a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Tram. 300-00197/08. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública. 
Tram. 300-00198/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la participació en la 
gestió de les infraestructures aeroportuàries. Tram. 
300-00199/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’objectiu del futur projecte de llei del cinema. Tram. 
302-00158/08. Antonio Robles Almeida, del Grup 
Mixt. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la sanitat pública. Tram. 302-00159/08. 
M. Belén Pajares i Ribas, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris de priorització de la despesa i les mesures 
d’austeritat del sector públic per a coadjuvar a superar la 
crisi econòmica. Tram. 302-00160/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el marc que regula les organitzacions representatives del 
sector agrícola i ramader. Tram. 302-00161/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

13. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 1 d’abril, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 27 de març de 2009
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4.70.10.

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arxiver o arxivera del par-
lament
Tram. 501-00009/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 24.03.2009

seCretaria general

aCord de 24 de març de 2009, de nomenament d’una 
funCionària arxivera del Parlament de Catalunya

Vist el que estableix la base 10 de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a l’accés a una plaça d’arxi-
ver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 
317, de 8.9.2008; DOGC núm. 5211, de 8.9.2008);

De conformitat amb la proposta de 16 de març de 2009 
que fa el tribunal qualificador de l’aspirant que ha su-
perat el procés selectiu, i d’acord amb la Direcció de 
Govern Interior, un cop verificada la concurrència dels 
requisits i les condicions que estableixen les bases de la 
convocatòria esmentada;

D’acord amb el que disposa la base 11.1 de la convoca-
tòria la Mesa del Parlament,

aCorda:

Primer

Es nomena la senyora Montserrat Sintes Bou funcionà-
ria arxivera del Parlament de Catalunya.

Segon

La persona interessada disposa del termini de trenta dies 
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al BOPC, 
per fer el jurament o la promesa i prendre possessió del 
càrrec, que s’efectuarà davant la cap del Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, que 
l’adscriurà a un lloc de treball amb caràcter definitiu.

Tercer

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administra-
tiva, les persones interessades poden interposar recurs 
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació, o directament recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

informe i valoració del consell de l’au-
diovisual de catalunya relatius a la pre-
sència de les dones en la informació el 
quart trimestre del 2008
Tram. 337-00052/08

Presentació
President del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 52157 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 24.03.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sectorial trimestral 
sobre la presència de les dones en la informació, en el 
qual s’analitza les emissions fetes entre l’octubre i el 
desembre de 2008 per diferents prestadors de serveis 
de televisió. Així mateix us trametem la Valoració del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en 
sessió de 18 de març de 2009) perquè en tingueu co-
neixement i als efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 19 de març de 2009

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90.15.

4.90.15. CONTRACTACIó

contractació del servei de neteja de les 
dependències del parlament de cata-
lunya
Tram. 615-00001/08

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 24.03.2009

seCretaria general

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 24 de març 
de 2009, de conformitat amb el Plec de clàusules admi-
nistratives aprovat per acord de la Mesa del Parlament el 
passat 17 de març de 2009, que regeixen la contractació 
del servei de neteja de les dependències del Parlament 
de Catalunya i d’acord amb el que preveu la clàusula 
14 dels esmentats plecs que determina la composició 
de la Mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents:

President: el Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepre-
sident segon

Vocals:

Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de Comptes i Tresoreria

Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada de Serveis Jurídics

Sr. Xavier Duch i Oruj, cap del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat

Secretària: Sra. Maria Assumpta Sala Ros, funcionària 
del Parlament

Palau del Parlament, 24 de març de 2009

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

estat publicat o notificat, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 
46 de la Llei 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, 24 de març de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 250-01716/08
	Canvi de Comissió tramitadora


	Proposta de resolució sobre la reorganització del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 250-01783/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’especialitat de psiquiatria infantil en el postgrau de ciències de la salut
	Tram. 250-01795/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució del Pla de modernització de la justícia
	Tram. 250-01796/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reducció de llocs de treball a la factoria de Pirelli a Manresa (Bages), sobre el suport a la indústria auxiliar de l’automòbil i sobre el reforçament dels ajuts per a la dinamització econòmica de les comarques interiors
	Tram. 250-01827/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el foment de l’aprenentatge i la formació de professionals tècnics i superiors especialitzats en energia nuclear
	Tram. 250-01828/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres d’un nou vial entre la carretera B-250 i el polígon Pratenc, al Prat de Llobregat
	Tram. 250-01829/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici immediat de les obres de desdoblament de la carretera C-25
	Tram. 250-01830/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de desdoblament de la carretera C-31 en el tram comprès entre Castell i Platja d’Aro i Palamós
	Tram. 250-01831/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació de serveis nocturns del transport públic que arribin fins al límit de la integració tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità
	Tram. 250-01832/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia d’autobús entre l’estació d’Igualada (Anoia) i l’estació de Renfe de Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01833/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la freqüència de la línia d’autobús entre Reus, Igualada i la Universitat Autònoma de Barcelona
	Tram. 250-01834/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia d’autobús entre Santa Coloma de Queralt i Carme
	Tram. 250-01835/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de nous consorcis de transport públic i d’autoritats territorials de mobilitat en el marc del Pla de transports de viatgers de Catalunya
	Tram. 250-01836/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un servei públic de bicicletes d’àmbit nacional
	Tram. 250-01837/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic per carretera d’Igualada a Manresa i a Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01838/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01839/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la connexió amb transport per carretera entre Igualada i l’estació del tren regional d’altes prestacions de Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01840/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de millorament de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 250-01841/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de millorament de l’eix Vic-Gironella entre Olost i Olvan
	Tram. 250-01842/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls a la instal·lació de noves empreses a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01843/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a la inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la UNESCO
	Tram. 250-01844/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el perllongament i l’increment de la freqüència de pas del servei de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01845/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adequació de l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolliment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millorament de les condicions laborals del personal
	Tram. 250-01846/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la contractació de personal per al servei de traumatologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01847/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de les destinacions turístiques catalanes als mitjans de comunicació de l’Estat i de l’estranger
	Tram. 250-01848/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió del Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-01849/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la situació de maltractament que pateixen els gossos dels serveis de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01850/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’estudi de solucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions per als propietaris
	Tram. 250-01851/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’encàrrec al Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar una fórmula de reconeixement institucional i cultural de la sardana i impulsar-ne la dinamització
	Tram. 250-01852/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01853/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01854/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01855/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01856/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01857/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01858/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01859/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01860/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01861/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01862/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01863/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01864/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01865/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01866/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la viabilitat dels centres especials de treball
	Tram. 250-01867/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre Cervera i la Guàrdia-Lada
	Tram. 250-01868/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’actuació de sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Segarra
	Tram. 250-01869/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’endegament d’una campanya per a aprendre català adreçada als metges d’origen estranger que treballen a les comarques de Lleida
	Tram. 250-01870/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reclamació del retorn dels documents sobre esport de la Generalitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Instituto Nacional de Educación Física de Madrid
	Tram. 250-01871/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació d’estudis superiors de disseny gràfic a les comarques de Tarragona
	Tram. 250-01872/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els trastorns mentals
	Tram. 250-01873/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de la figura de l’oncòleg tutor
	Tram. 250-01874/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 a Josa de Cadí
	Tram. 250-01875/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga i l’Ametlla del Vallès
	Tram. 250-01876/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01877/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01878/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de les escoles velles del CEIP La Muntanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01879/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament de l’IES Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01880/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera N-260 entre Olot i Ripoll
	Tram. 250-01881/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la necessitat de posar en funcionament un nou servei de trens semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
	Tram. 250-01882/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les compensacions als usuaris de Renfe de les comarques gironines en cas de retards i sobre la defensa de les peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
	Tram. 250-01883/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de millorament del camí que uneix el Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Generalitat
	Tram. 250-01884/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’habilitació d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera hora
	Tram. 250-01885/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos del contracte programa d’acció social de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
	Tram. 250-01886/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la delimitació de les zones vulnerables de contaminació per nitrats del Vallès Oriental
	Tram. 250-01887/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment dels permisos de caça del Pallars Sobirà i sobre la compensació econòmica als ramaders afectats per la presència de daines
	Tram. 250-01888/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’ajuts autonòmics i estatals per renovar el parc de motocicletes i ciclomotors i dinamitzar l’activitat del sector
	Tram. 250-01889/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la restauració de les pantalles protectores de la carretera C-60 a l’entrada de Mataró
	Tram. 250-01890/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió de la construcció d’una estació de tren a Montornès del Vallès (Vallès Occidental) en el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona per al període 2008-2015
	Tram. 250-01891/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01892/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01893/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària i l’elaboració d’un informe relatiu a les necessitats en ensenyaments superiors a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01894/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a solucionar el col·lapse dels jutjats
	Tram. 250-01895/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment del servei i la modificació de l’horari de l’aeri que connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat
	Tram. 250-01896/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01897/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01898/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01899/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01900/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
	Tram. 250-01901/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les agressions als professionals de la salut
	Tram. 250-01902/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un projecte d’illa càrnia a les Terres de Lleida
	Tram. 250-01903/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri dels Mangraners, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01904/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el transport públic al Berguedà
	Tram. 250-01905/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre un nou sistema d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
	Tram. 250-01906/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la substitució de les tanques de seguretat de les carreteres
	Tram. 250-01907/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració i la presentació al Parlament d’un pla integral de seguretat per a motoristes i ciclistes
	Tram. 250-01908/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la supressió de l’increment de l’impost de matriculació de motocicletes i ciclomotors
	Tram. 250-01909/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la promoció i la incentivació del sector de la motocicleta i el ciclomotor
	Tram. 250-01910/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una línia d’ajuts per als ramaders que han tingut pèrdues de bestiar oví i cabrum per causes que no es coneixen
	Tram. 250-01911/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions atorgades a les agrupacions de defensa forestal
	Tram. 250-01912/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’indemnitzacions per als ramaders que es vegin afectats per la desaparició del sistema de quotes lleteres el 2015
	Tram. 250-01913/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’habilitació de la figura del controlador lleter
	Tram. 250-01914/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’articulació d’un mecanisme d’avals per a garantir els préstecs dels ajuts per a inversions en regs d’alta eficiència, millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris i implantació de xarxes antipedra
	Tram. 250-01915/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació del sector agrícola amb alternatives de caràcter biològic i tecnològic per a compensar la reducció de matèries actives autoritzades per al tractament de plagues i malalties dels conreus
	Tram. 250-01916/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’acolliment dels pagesos afectats per la plaga de la «Tuta absoluta» a les mesures de l’Ordre AAR/415/2008
	Tram. 250-01917/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un partit judicial amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i la dotació d’aquest amb dos jutjats de primera instància i instrucció
	Tram. 250-01918/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació de Montornès Nord, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), en el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015
	Tram. 250-01919/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la previsió que el tram entre Mollet del Vallès i Badalona de la carretera B-500 sigui lliure de peatge
	Tram. 250-01920/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió i la rectificació del projecte de traçat de la plataforma del tren d’alta velocitat al llarg del marge del Besòs a Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles
	Tram. 250-01921/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de ginecologia al centre d’atenció primària de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01922/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la redacció del projecte, l’execució de les obres i la posada en funcionament del CEIP Calderí, a Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01923/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes d’informació als usuaris del tren d’alta velocitat de les comarques i zones turístiques per on passen
	Tram. 250-01924/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els estudis superiors de disseny d’interiors i disseny gràfic a Tarragona
	Tram. 250-01925/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’arranjament i el condicionament de la rotonda de la intersecció de les carreteres N-II i GI-600, a Tordera
	Tram. 250-01926/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la publicació de la convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupament turístic
	Tram. 250-01927/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació dels mecanismes d’aplicació del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-01928/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el retorn dels documents municipals dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil Espanyola de Salamanca
	Tram. 250-01929/08
	Presentació
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