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

1.10.	 Resolucions

Resolució 423/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
20/2008, referent a Administració, Promoció i Gestió, 
SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004
Tram. 256-00041/08
Adopció p. 13

Resolució 424/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el reforçament de l’estació intermodal 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01546/08
Adopció p. 13

Resolució 425/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de les connexions de 
l’estació de l’AVE al Camp de Tarragona amb el seu 
entorn més immediat
Tram. 250-01514/08
Adopció p. 14

Resolució 426/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la reforma i el millorament de l’estació 
de tren de Tarragona
Tram. 250-01515/08
Adopció p. 14

Resolució 427/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’ampliació de l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat, Àrea de Girona, amb els municipis i les 
comarques de la zona
Tram. 250-01530/08
Adopció p. 15

Resolució 428/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la resolució dels problemes tècnics i 
ambientals i el consens amb les institucions locals 
que permetin executar les obres de protecció del dic 
de recer del port de Llançà (Alt Empordà)
Tram. 250-01581/08
Adopció p. 15

Resolució 429/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les actuacions que permetin garantir la 
seguretat dels usuaris de l’estació de tren de Vila-
seca (Tarragonès)
Tram. 250-01589/08
Adopció p. 16

Resolució 430/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la demanda al Govern de l’Estat de 
mesures transitòries per a crear un fons específic per 
als ajuntaments, mentre no s’acordi un nou model 
de finançament local
Tram. 250-01298/08
Adopció p. 16

Resolució 431/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’obertura d’una oficina de Correus al barri 
del Poblenou de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-01389/08
Adopció p. 16

Resolució 432/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’aprovació del decret de regulació de 
les ludoteques
Tram. 250-01416/08
Adopció p. 17

Resolució 433/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la segregació de l’entitat municipal 
descentralitzada de la Canonja del municipi de Tar-
ragona
Tram. 250-01345/08
Adopció p. 17

Resolució 434/VIII del Parlament de Ca-
talunya, de rebuig de la proposta de modificació 
de la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, del 4 de novembre de 2003, relativa 
a determinats aspectes de l’ordenació del temps 
de treball
Tram. 250-01266/08
Adopció p. 18

Resolució 435/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la col·laboració amb Pirelli en l’àmbit 
de la recerca i la innovació i sobre el manteniment 
dels llocs de treball de la factoria de l’empresa a 
Manresa (Bages)
Tram. 250-01299/08
Adopció p. 18

Resolució 436/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament i l’adequació de l’entorn 
del Pi de les Tres Branques i el Pi Jove, al pla de 
Campllong, de Castellar del Riu (Berguedà)
Tram. 250-01336/08
Adopció p. 19

Resolució 437/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre els centres d’estudis de parla catalana
Tram. 250-01366/08 i 250-01424/08
Adopció p. 19

Resolució 438/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió del reconeixement de la figura 
del general Moragues en els actes commemoratius 
del 1714 que prepara la Comissió Catalunya 2014
Tram. 250-01382/08
Adopció p. 20

Resolució 439/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la difusió i la projecció de la diversitat 
cultural i lingüística de l’Estat espanyol per mitjà de 
la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola
Tram. 250-01393/08
Adopció p. 20
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Resolució 440/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la Convenció de la UNESCO sobre 
la protecció i la promoció de la diversitat de les ex-
pressions culturals
Tram. 250-01517/08
Adopció p. 21

Resolució 441/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la introducció en les bases del projecte 
Ecojoguina del requeriment de l’opció idiomàtica 
del català en els menús i les aplicacions de les jo-
guines
Tram. 250-01571/08
Adopció p. 21

Resolució 442/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’equiparació de l’edat de jubilació dels 
membres de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra amb els de la Policia Foral de Navarra 
i de l’Ertzaintza
Tram. 250-01422/08 i 250-01485/08
Adopció p. 22

Resolució 443/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació del Col·legi d’Enòlegs de 
Catalunya
Tram. 250-01453/08
Adopció p. 22

Resolució 444/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la delegació de competències en matèria 
de consum als consells comarcals
Tram. 250-01339/08
Adopció p. 22

1.15.	 Mocions

Moció 48/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació de la sanitat pública
Tram. 302-00159/08
Aprovació p. 23

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les petites i mitjanes empreses i dels autònoms
Tram. 300-00196/08
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
pública
Tram. 300-00198/08
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la participació 
en la gestió de les infraestructures aeroportuàries
Tram. 300-00199/08
Substanciació p. 24

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

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

2.01.02.	 Proposicions	de	llei

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
Debat de totalitat p. 24
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 24

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de calderes de biomassa als edificis de la Gene-
ralitat
Tram. 250-01158/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el desmante-
llament de la línia d’alta tensió Mas Figueres - Pierola 
a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01368/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la programa-
ció de campanyes d’inspecció de control de l’eti-
quetatge de peix fresc i viu en el punt de venda al 
consumidor
Tram. 250-01371/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la normativa vigent en matèria d’usos lingüístics en 
la senyalització i en els cartells d’informació general 
dels establiments oberts al públic
Tram. 250-01408/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Penedès
Tram. 250-01425/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra amb armilles antibales i guants antitall
Tram. 250-01433/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
lloc de treball de les agents embarassades del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01434/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil en cadascun dels partits judicials del 
Maresme
Tram. 250-01450/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de les mesures contra incendis a les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra de Tremp (Pallars Jussà), 
Sort (Pallars Sobirà) i Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-01460/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una planificació coordinada entre els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona per a fer 
controls d’alcoholèmia i tests de drogues
Tram. 250-01462/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de l’espai que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil 
de Reus (Baix Camp) per a usos i serveis ciuta-
dans
Tram. 250-01470/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre el redimensio-
nament de les plantilles de personal de les oficines 
judicials, les fiscalies i els jutjats de pau
Tram. 250-01472/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la jurisdicció 
social a Barcelona
Tram. 250-01473/08
Rebuig p. 26
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Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra al barri de la 
Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01483/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’increment 
del límit de velocitat al tram entre Manresa i Berga 
de l’autovia C-16
Tram. 250-01486/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la concessió 
de bestretes a les comunitats autònomes per a la 
millora del finançament de la salut
Tram. 250-01487/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre el suport a les 
víctimes de l’explosió de gas del barri de Gavà (Baix 
Llobregat) i a llurs familiars i sobre el compliment 
del Reial decret 919/2006 pel que fa a les instal-
lacions de distribució de combustibles gasosos per 
canalització
Tram. 250-01492/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat de 
Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-01494/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
competències i l’assoliment d’un acord amb el Minis-
teri de Justícia en matèria de personal no judicial de 
l’Administració de Justícia
Tram. 250-01496/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la compensació del cèntim sanitari sobre els hi-
drocarburs
Tram. 250-01505/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
observatori de seguiment dels terminis de pagament 
i de la morositat
Tram. 250-01537/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts i l’establiment d’una línia de crèdits tous per 
a l’empresariat afectat pel temporal del 26 de de-
sembre
Tram. 250-01540/08
Rebuig p. 28

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’objectiu del futur projecte de llei del 
cinema
Tram. 302-00158/08
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris de priorització de la despesa 
i les mesures d’austeritat del sector públic per a co-
adjuvar a superar la crisi econòmica
Tram. 302-00160/08
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el marc que regula les organitzacions 
representatives del sector agrícola i ramader
Tram. 302-00161/08
Rebuig p. 28

2.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’adaptació 
del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior
Tram. 300-00197/08
Retirada p. 28

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 200-00047/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 29

Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gos-
sos d’assistència
Tram. 200-00057/08
Debat de totalitat p. 29
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats
Tram. 200-00058/08
Debat de totalitat p. 29
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de pantalles acústiques al pas elevat de la carretera 
C-234 a Gavà i sobre el recobriment de la calçada 
amb asfalt sonoreductor
Tram. 250-01650/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la il·luminació 
de les rotondes de les carreteres T-310, T-312 i T-314 
al Baix Camp
Tram. 250-01655/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament d’un programa d’accions per a prevenir 
l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents
Tram. 250-01662/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la carretera Interpolar Sud amb un traçat que no 
divideixi el nucli urbà de Bellaterra, a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-01685/08
Esmenes presentades p. 31

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
Esmenes presentades p. 31

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. 32

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. 32



6 d’abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 439

4

SUMARI

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. 32

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la circulació de l’Euromed a l’estació de 
Tarragona
Tram. 250-01932/08
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la devolució 
de l’import abonat per les empreses de l’Anoia en 
concepte de rescabalament per a l’accés a la xarxa 
elèctrica i sobre la interpretació del conveni signat 
amb Fecsa-Endesa per a la construcció de la sub-
estació de l’Anoia
Tram. 250-01933/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’inicia-
tives de dinamització comarcal per al Pallars Jussà 
en les convocatòries del 2009 i el 2010
Tram. 250-01934/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’iniciati-
ves de dinamització comarcal per al Ripollès en les 
convocatòries del 2009 i el 2010
Tram. 250-01935/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’iniciati-
ves de dinamització comarcal per a la Terra Alta en 
les convocatòries del 2009 i el 2010
Tram. 250-01936/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’exoneració 
del pagament de les tarifes dels serveis de suport a 
la internacionalització i la prospecció de nous mer-
cats del consorci ACC1Ó per a les empreses que 
facin ús d’aquest servei per primer cop
Tram. 250-01937/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a internet a la Llagosta (Vallès Oriental)
Tram. 250-01938/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’un servei de pediatria a Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01939/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
diverses mesures per a pal·liar els efectes de les 
obres de l’estació de Sant Andreu Comtal del tren 
d’alta velocitat en el servei regional de la línia entre 
Portbou i Barcelona
Tram. 250-01940/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels sistemes de pagament telemàtic a l’autopista de 
l’eix del Llobregat
Tram. 250-01941/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el servei de la 
línia de Renfe entre Portbou, Girona i Barcelona
Tram. 250-01942/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre les infraestruc-
tures viàries, ferroviàries i de comunicacions a l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès
Tram. 250-01943/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’ajut econòmic 
a l’entitat L’Avenç, d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat), per a la rehabilitació, el millorament de les 
mesures de seguretat i l’adaptació per a persones 
de mobilitat reduïda de l’edifici i el teatre d’aquesta 
entitat
Tram. 250-01944/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’acció per a ajudar les persones que fan 
ús dels menjadors socials
Tram. 250-01945/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 12 de l’Ordre EDU/295/2008 relativa al 
procés d’avaluació en l’educació secundària
Tram. 250-01946/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la preinscrip-
ció en centres educatius d’ensenyaments sufragats 
amb fons públics i sobre la reserva de plaça en els 
centres educatius
Tram. 250-01947/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre les transfe-
rències econòmiques de l’Estat per a polítiques 
socials
Tram. 250-01948/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la pràctica del surf d’estel
Tram. 250-01949/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
romànic català en la Llista del patrimoni europeu
Tram. 250-01950/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la solució de 
les incidències que mantenen en suspensió el pro-
jecte de reforma integral del casal per a gent gran 
L’Hospitalet - La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-01951/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens Avant
Tram. 250-01952/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’inici d’una 
campanya per al compliment de la prohibició de 
vendre begudes alcohòliques als menors
Tram. 250-01953/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos destinats al servei del torn d’ofici en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2009
Tram. 250-01954/08
Presentació p. 52

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’objectiu del futur projecte de llei del 
cinema
Tram. 302-00158/08
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat pública
Tram. 302-00159/08
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris de priorització de la despesa 
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i les mesures d’austeritat del sector públic per a co-
adjuvar a superar la crisi econòmica
Tram. 302-00160/08
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el marc que regula les organitzacions 
representatives del sector agrícola i ramader
Tram. 302-00161/08
Esmenes presentades p. 55

4.	 INFORMACIÓ

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

Declaració del Parlament de Catalunya so-
bre l’Espai Europeu d’Educació Superior
Tram. 401-00032/08
Lectura en el Ple p. 56

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació so-
bre l’Autisme
Tram. 401-00033/08
Lectura en el Ple p. 56

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
195/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’aug-
ment de la dotació pressupostària al Consell Català 
del Moviment Europeu
Tram. 290-00154/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 
323/VIII, sobre el programa d’actes commemoratius 
del seixantè aniversari de la Declaració universal 
dels drets humans
Tram. 290-00279/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 
324/VIII, sobre l’increment dels recursos destinats a 
les organitzacions no governamentals que treballen 
en l’àmbit de la sida
Tram. 290-00280/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 
325/VIII, sobre la col·laboració en programes de 
condemna del reclutament i la utilització d’infants 
soldat en conflictes armats
Tram. 290-00281/08
Sol·licitud de pròrroga p. 60
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 60

Control del compliment de la Resolució 
335/VIII, sobre la formació i el reciclatge dels tre-
balladors en actiu
Tram. 290-00291/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

Control del compliment de la Resolució 
336/VIII, sobre l’adopció de mesures relatives a les 
necessitats de les persones afectades de malalties 
rares
Tram. 290-00292/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

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
Retirada de la sol·licitud p. 63

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
Retirada de la sol·licitud p. 63

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del gerent o de 
la gerent del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
amb relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01154/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de regu-
lació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01155/08
Rebuig de la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01156/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01157/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Candidatura Autònoma de Treballa-
dors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01158/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció
Tram. 352-01159/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació IReS - Institut de Reinserció 
Social amb relació al Projecte de llei de regulació del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01160/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció
Tram. 352-01161/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció
Tram. 352-01162/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de Cata-
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lunya amb relació al Projecte de llei de regulació del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01163/08
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empresaris de la Petita 
i Mitjana Empresa de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció
Tram. 352-01164/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Adolf Cabru-
ja, gerent del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
amb relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01179/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Francesc 
Albiol, membre de la Fundació Engrunes, amb rela-
ció al Projecte de llei de regulació del Centre d’Inici-
atives per a la Reinserció
Tram. 352-01180/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de regulació 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01181/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01182/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empreses d’Inserció de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de regulació 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01183/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per al Foment de les Mesu-
res Alternatives amb relació al Projecte de llei de re-
gulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01184/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empresaris de la Petita 
i Mitjana Empresa de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció
Tram. 352-01185/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció
Tram. 352-01186/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Empreses d’Inserció de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de regulació 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 352-01187/08
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Professionals en Salut 
Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01188/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels centres de salut mental d’adults amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01189/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president 
del Fòrum Salut Mental amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01190/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president 
d’ADEMM Usuaris de Salut Mental de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01191/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01192/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01193/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis de Procuradors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01194/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01195/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01196/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01197/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de la degana 
de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei del lli-
bre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01198/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de l’Empresa Fa-
miliar amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01199/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
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del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01200/08
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Monoparentals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01201/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01202/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Família i Menors de la Fis-
calia Provincial de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01203/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats de Fa-
mília amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01204/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Afectats per 
Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01205/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Custòdia Compar-
tida amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01206/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de la degana 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01207/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà o 
degana del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01208/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà o 
degana del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01209/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Raúl 
Sánchez Flores, director de l’Institut d’Estudis Su-
periors de la Família, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01210/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Jorge Buxa-
dé Villalba, advocat de l’Estat i president del Fòrum 
Català de la Família, amb relació al Projecte de llei 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01211/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Jesús Silva 
Sánchez, catedràtic de dret penal de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01212/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Manuel Sil-
va Sánchez, advocat de l’Estat i president de Juristes 
Cristians de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01213/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Liberto 
Senderos, president de l’Institut de Política Fami-
liar a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01214/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01215/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Pares de Família Sepa-
rats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01216/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Asociación de Hijos de Padres Sepa-
rados amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01217/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Dones per la Igualtat i la 
Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01218/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Abuel@s por la Custodia 
Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01219/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Associacions Catalanes per la Cus-
tòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01220/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Afectats per 
Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01221/08
Sol·licitud p. 72
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01222/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’Elisabet Ven-
drell Aubach, presidenta de l’Associació de Famílies 
Lesbianes i Gais, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01223/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana Pro Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01224/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Professionals 
de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01225/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01226/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ademm Usuaris de Salut Mental de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família
Tram. 352-01227/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i 
Gestió de Salut Mental a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01228/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Salut i Família amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01229/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Coordinadora Catalana 
d’Entitats Tutelars amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01230/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Progressista per a la De-
fensa del Menor amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01231/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Juristes amb re-

lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01232/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Ernesta 
Sánchez, presidenta de l’Associació Institut Genus, 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília
Tram. 352-01233/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Antoni Vidal 
Teixidó, advocat i mediador, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01234/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Antoni Rubio 
Bonet, president de la Secció de Dret Matrimonial i 
de Família del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01235/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Lídia Con-
dal i Invernón, degana del Col·legi d’Advocats de 
Granollers, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01236/08
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01237/08
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Psicologia de la Intervenció 
Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01238/08
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Secretariat de la Dona de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01239/08
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria de Polítiques de Dona i 
Igualtat de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01240/08
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01241/08
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de la Infància de Justícia i 
Pau amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01242/08
Sol·licitud p. 77
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Proposta de compareixença de Marta Flo-
rensa, en representació del Servei d’Assessora-
ment Tècnic en l’Àmbit de la Família, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01243/08
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Egea, 
catedràtic de dret civil de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01244/08
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Francisco 
Rivero, catedràtic de dret civil de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01245/08
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Jordi Ribot, 
professor titular de dret civil de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01246/08
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Juan Luis 
Linares, director de l’Escola de Teràpia Familiar de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família
Tram. 352-01247/08
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Connie 
Capdevila Murphy, psicòloga de l’Institut Ackerman 
per la Família, de Nova York, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01248/08
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Núria Cal-
derer i Pérez, psicòloga i mediadora, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01249/08
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de la secretària 
de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01250/08
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de l’adjunt al 
Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets dels 
Infants amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01251/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de la síndica 
de greuges de l’Ajuntament de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01252/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Teresa 
Moratalla, presidenta de la Societat Catalana de 
Teràpia Familiar, amb relació al Projecte de llei del 

llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01253/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Enric Angla-
da i Fors, magistrat del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01254/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01255/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Ajuda a l’Adoptat amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01256/08
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Marta Ga-
lligó, presidenta de l’Associació Parlament, amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01257/08
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de represen-
tants del Comitè d’Ètica Assistencial de la Funda-
ció Congrés Català de Salut Mental amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01258/08
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Coordinadora de Centres de Salut Men-
tal - Adults de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01259/08
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de represen-
tants del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió 
de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01260/08
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Ademm - Usuaris de Salut Mental de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01261/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals en 
Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01262/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01263/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de Salut Mental Sabadell amb relació al Projec-
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te de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01265/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana Pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01266/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Coordinadora Tutelar amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01267/08
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Famílies Acollidores de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01268/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’associació Abuel@s por la Custodia Com-
partida amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01269/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Pares de Família Separats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01270/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Afectats per Divor-
cis i Separacions amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01271/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Dones per la Igualtat i la 
Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01272/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions Catalanes per 
la Igualtat i la Custòdia Compartida amb relació al 
Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01273/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de represen-
tants de Dones Juristes amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01274/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Magda Ora-
nich, advocada, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01275/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Clara Orpi-
nell Sala, advocada, amb relació al Projecte de llei 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01276/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Avel·lina Ru-
cosa Escudé, advocada, amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01277/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de María José 
Varela, advocada, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01278/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Ramón 
Tamborero del Pino, president de la Societat Cata-
lana d’Advocats de Família, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01279/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Dones Advocades del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01280/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Sílvia Gimé-
nez-Salinas Colomer, degana del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i presidenta del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01281/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Xavier 
Quer i Bosch, alcalde de Crespià (Pla de l’Estany) i 
president de l’Associació de Municipis MAT, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què exposi la seva posició sobre la línia de 400 kV i 
la necessitat de soterrar-la
Tram. 356-00433/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana del Transport 
davant la Comissió de Política Territorial perquè 
informi sobre la situació del sector del transport per 
carretera
Tram. 356-00442/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la Co-
missió de Benestar i Immigració perquè presenti 
l’entitat i n’expliqui els objectius
Tram. 356-00443/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Cambra de Comerç de Girona i del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i de 
Ramon Folch, di rector general d’Estudi Ramon 
Folch, davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè exposin llurs consideracions 
amb relació a la construcció de la línia elèctrica de 
molt alta tensió
Tram. 356-00451/08
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Municipis MAT davant la 
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Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin llur posició sobre la línia de 400 kV
Tram. 356-00455/08
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè exposin llur posició sobre la 
línia de 400 kV
Tram. 356-00456/08
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

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
Substanciació p. 85

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

Compareixença d’Adolf Cabruja, gerent del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb relació 
al Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció
Tram. 353-00493/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 353-00494/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció
Tram. 353-00495/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de regulació del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 353-00496/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empre-
sa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de re-
gulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 353-00497/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Francesc Albiol, mem-
bre de la Fundació Engrunes, amb relació al Projecte 
de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció
Tram. 353-00498/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 353-00499/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de 
l’Associació per al Foment de les Mesures Alterna-

tives amb relació al Projecte de llei de regulació del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 353-00500/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Xavier Quer i Bosch, 
alcalde de Crespià (Pla de l’Estany) i president de 
l’Associació de Municipis MAT, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi la 
seva posició sobre la línia de 400 kV i la necessitat 
de soterrar-la
Tram. 357-00281/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de representants de la 
Cambra de Comerç de Girona i del Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya, i de Ramon Folch, 
director general d’Estudi Ramon Folch, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin llurs consideracions amb relació a la cons-
trucció de la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 357-00282/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Municipis MAT davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè exposin llur 
posició sobre la línia de 400 kV
Tram. 357-00283/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de representants del Con-
sell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin llur posició sobre la línia de 400 kV
Tram. 357-00284/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

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

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Relació de finques subjectes a cens em-
fitèutic adquirides pel Servei Català de la Salut el 
2008
Tram. 334-00092/08
Presentació p. 88

Acord del Govern pel qual s’autoritza Sa-
nejament Energia, SA, a votar favorablement la 
dissolució i la liquidació de Montornès Tractament 
Tèrmic Eficient, SA
Tram. 334-00093/08
Presentació p. 88

Acord del Govern pel qual s’autoritza Sa-
nejament Energia, SA, a votar favorablement la dis-
solució i la liquidació d’El Terri Tractament Tèrmic 
Eficient, SA
Tram. 334-00094/08
Presentació p. 89

Acord del Govern pel qual s’autoritza Sane-
jament Energia, SA, a votar favorablement la disso-
lució i la liquidació de Sabadell Tractament Tèrmic 
Eficient, SA
Tram. 334-00095/08
Presentació p. 90

4.90.	 Règim	interior

4.90.05.	 Pressupost	del	Parlament

Diputats interventors per al període pres-
supostari del 2009
Tram. 231-00004/08
Proposta al Ple p. 91
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Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2008 i al primer període del 2008
Tram. 232-00008/08
Proposta al Ple p. 91

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. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	423/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	20/2008,	referent	a	Admi-
nistració,	Promoció	i	Gestió,	SA	(Adig-
sa),	corresponent	al	2003	i	el	2004
Tram. 256-00041/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 19, 19.03.2009, DSPC-C 522 - 524

Comissió de la sindiCatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
20/2008, referent a Administració, Promoció i Gestió, 
SA (Adigsa), corresponent al 2003 i el 2004 (tram. 256-
00041/08).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 20/2008, referent a 
Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), corres-
ponent al 2003 i el 2004 (tram. 256-00041/08).

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’informe a què fa 
referència l’apartat 1.

3. Insta el Govern 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.

4. Insta el Govern a mantenir la col·laboració amb els 
òrgans judicials per a resoldre amb celeritat la investi-
gació sobre possibles responsabilitats que s’imputen al 
personal d’Adigsa durant el període fiscalitzat en l’in-
forme a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de març de 2009

La secretària El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre

Resolució	424/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	reforçament	de	l’es-
tació	intermodal	del	Prat	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01546/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la parada dels trens de la línia 2 de 
rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
(tram. 250-01546/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
46970).

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

resoluCió

El Parlament insta el Govern a fer totes les accions ne-
cessàries davant el Govern de l’Estat per tal de reforçar 
l’estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat) com a intercanviador, incrementat el nombre 
de trens amb parada en aquesta estació i resolent els 
problemes tècnics que dificulten l’aturada de tots els 
trens de la línia C-2 que circulen, en ambdós sentits, 
entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

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



6 d’abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 439

14

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

Resolució	425/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	de	les	con-
nexions	de	l’estació	de	l’AVE	al	Camp	de	
Tarragona	amb	el	seu	entorn	més	im-
mediat
Tram. 250-01514/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el millorament de l’accés a l’estació 
del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona i de 
la connexió amb els municipis de l’entorn (tram. 250-
01514/08), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, 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. 46466).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
els treballs endegats per al millorament de les connexi-
ons de l’estació de l’AVE al Camp de Tarragona amb el 
seu entorn més immediat. Aquests treballs inclouen la 
creació de dos nous accessos, un des de la urbanització 
de Sant Ramon (Tarragona) i l’altre des de la carretera 
del Catllar, i en el futur s’haurà de plantejar de com-
pletar l’enllaç des de la urbanització de Sant Ramon 
amb la carretera de Constantí a Reus, prevista en el Pla 
territorial parcial del Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

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

Resolució	426/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	reforma	i	el	millora-
ment	de	l’estació	de	tren	de	Tarragona
Tram. 250-01515/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reforma i el millorament de l’estació 
del tren de Tarragona (tram. 250-01515/08), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - 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. 45966).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
amb Adif i amb el Ministeri de Foment un pla de re-
forma i millorament de l’estació de tren de la ciutat de 
Tarragona, amb els objectius de garantir l’accessibilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda i de millorar l’es-
tat de les instal·lacions, i a acordar també el calendari 
d’execució de les obres previstes.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	427/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’ampliació	de	l’Autoritat	
Territorial	de	la	Mobilitat,	Àrea	de	Giro-
na,	amb	els	municipis	i	les	comarques	
de	la	zona
Tram. 250-01530/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’ampliació de l’Autoritat Territorial 
de la Mobilitat a Girona amb la totalitat dels municipis 
de la Selva (tram. 250-01530/08), 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. 
46971).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Ampliar progressivament l’àmbit territorial de l’Auto-
ritat Territorial de la Mobilitat (ATM), Àrea de Girona, 
incorporant-hi els municipis i les comarques del conjunt 
de l’àrea.

2. Elaborar durant el 2009 una programació progressiva 
de la totalitat dels municipis i de les comarques que 
resten integrats en l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM), Àrea de Girona.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

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

Resolució	428/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	resolució	dels	proble-
mes	tècnics	i	ambientals	i	el	consens	
amb	les	institucions	locals	que	perme-
tin	executar	les	obres	de	protecció	del	
dic	de	recer	del	port	de	Llançà	(Alt	Em-
pordà)
Tram. 250-01581/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’execució de les obres de mi-
llorament del dic de recer del port de Llançà durant el 
2009 (tram. 250-01581/08), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47723).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
les accions necessàries per a resoldre definitivament i 
amb urgència, durant aquest any 2009, els problemes 
tècnics i ambientals i per a aconseguir el consens amb 
les institucions locals que permetin executar les obres 
de protecció del dic de recer del port de Llançà (Alt 
Empordà).

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	429/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	actuacions	que	per-
metin	garantir	la	seguretat	dels	usuaris	
de	l’estació	de	tren	de	Vila-seca	(Tarra-
gonès)
Tram. 250-01589/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 37, 25.03.2009, DSPC-C 406

Comissió de polítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de mi-
llorament de l’estació de tren de Vila-seca (Tarragonès) 
(tram. 250-01589/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47081).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant el Ministeri de Foment i d’Adif 
per a prioritzar les actuacions que permetin garantir la 
seguretat dels usuaris de l’estació del tren de Vila-seca 
(Tarragonès) i, en especial, les que evitin l’actual con-
figuració que obliga els usuaris a travessar les vies per 
a accedir al tren.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

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

Resolució	430/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	demanda	al	Govern	
de	l’Estat	de	mesures	transitòries	per	a	
crear	un	fons	específic	per	als	ajunta-
ments,	mentre	no	s’acordi	un	nou	model	
de	finançament	local
Tram. 250-01298/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 47, 25.03.2009, DSPC-C 525

Comissió d’afers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’exempció dels ajuntaments del 
pagament de l’IVA (tram. 250-01298/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i la nova 
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 146.2 del Reglament. Finalment, d’acord 
amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que, mentre no s’acordi un nou 
model de finançament local, s’adoptin mesures transi-
tòries, com ara la creació d’un fons específic que per-
meti retornar l’import de l’IVA pagat per les inversions 
fetes pels ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-lo 
en nous projectes.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch i Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	431/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’obertura	d’una	oficina	
de	Correus	al	barri	del	Poblenou	de	Pi-
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-01389/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 47, 25.03.2009, DSPC-C 525

Comissió d’afers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina de 
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Correus al barri del Poblenou, de Pineda de Mar (Ma-
resme) (tram. 250-01389/08), presentada pel Grup Par-
lamentari 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 continuar 
fent les gestions necessàries davant els organismes com-
petents per tal d’obrir una oficina de Correus al barri 
del Poblenou, de Pineda de Mar (Maresme), adequada 
a les seves necessitats.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch i Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	432/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’aprovació	del	decret	de	
regulació	de	les	ludoteques
Tram. 250-01416/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 47, 25.03.2009, DSPC-C 525

Comissió d’afers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la regulació de les ludoteques 
(tram. 250-01416/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38325).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, 
tan aviat com sigui possible, el decret de regulació de les 
ludoteques que ja va ésser aprovat pel Consell Tècnic 
el passat mes de juliol de 2008 i enviat posteriorment a 
la Comissió Jurídica Assessora.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch i Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	433/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	segregació	de	l’entitat	
municipal	descentralitzada	de	la	Canon-
ja	del	municipi	de	Tarragona
Tram. 250-01345/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 47, 25.03.2009, DSPC-C 525

Comissió d’afers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la segregació de l’entitat mu-
nicipal descentralitzada de la Canonja del municipi de 
Tarragona (tram. 250-01345/08), 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. 
36449).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
i impulsar les modificacions normatives que, amb el 
més ampli consens polític, permetin la segregació com 
a municipi de l’actual entitat municipal descentralitzada 
de la Canonja del municipi de Tarragona.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch i Cuenca Núria de Gispert i Català
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Resolució	434/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	de	rebuig	de	la	proposta	de	
modificació	de	la	Directiva	2003/88/CE	
del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	del	
4	de	novembre	de	2003,	relativa	a	de-
terminats	aspectes	de	l’ordenació	del	
temps	de	treball
Tram. 250-01266/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Sessió núm. 28, 25.03.2009, DSPC-C 528

Comissió de treball, indústria, Comerç i turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 25 de març de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de rebuig a la directiva 
europea sobre el temps de treball i a favor d’una Europa 
social i de la negociació col·lectiva (tram. 250-01266/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Mostrar el rebuig a la proposta de modificació de 
la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 4 de novembre de 2003, relativa a deter-
minats aspectes de l’ordenació del temps de treball, que 
formalitza la setmana laboral de seixanta-cinc hores, ja 
que entén que si s’aprovés tal com està formulada com-
portaria un debilitament de la negociació col·lectiva pel 
fet de possibilitar acords bilaterals de jornada de treball 
entre l’empresa i el treballador o treballadora.

2. Refermar la confiança en el diàleg social i en la ne-
gociació col·lectiva, reconeguda en la Constitució com 
a mitjà per a l’adopció d’acords entre els agents socials 
en l’àmbit laboral.

3. Manifestar la voluntat de continuar avançant en les 
mesures que faciliten la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal de les persones treballadores i en 
les accions dirigides a reformar la prevenció de riscos 
laborals i la seguretat en el treball.

4. Donar suport a la posició de la Confederació Europea 
de Sindicats en la denúncia d’una mesura que comporta 
clarament una regressió en la protecció dels drets soci-
als dels treballadors.

5. Demanar al Govern de l’Estat, per mitjà del Ministeri 
de Treball i Immigració, que intensifiqui els contactes i 
les gestions amb la resta de països de la Unió Europea 
per tal de rectificar la proposta de modificació i adoptar 
una modificació de la Directiva 2003/88/CE que estigui 
en consonància amb els tractats europeus i la Carta dels 
drets fonamentals de la Unió Europea.

6. Demanar als grups parlamentaris amb representació 
al Parlament Europeu que no donin suport a la proposta 
de modificació de la Directiva 2003/88/CE.

7. Avançar en l’àmbit del mercat de treball per la via del 
consens i del diàleg social entre els agents econòmics i 
socials en un marc català de relacions laborals.

8. Comunicar aquesta resolució als agents socials, al 
Govern de Catalunya, al Ministeri de Treball i Immi-
gració, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari El president de la Comissió
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández i Teixidó

Resolució	435/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	col·laboració	amb	Pi-
relli	en	l’àmbit	de	la	recerca	i	la	inno-
vació	i	sobre	el	manteniment	dels	llocs	
de	treball	de	la	factoria	de	l’empresa	a	
Manresa	(Bages)
Tram. 250-01299/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 28, 25.03.2009, DSPC-C 528

Comissió de treball, indústria, Comerç i turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
en la sessió tinguda el dia 25 de març de 2009, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls 
de mesures de col·laboració amb Pirelli en l’àmbit de 
la investigació i la innovació i sobre el manteniment 
del màxim nombre de llocs de treball de la factoria de 
Pirelli a Manresa (Bages) (tram. 250-01299/08), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - 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. 36238).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar explorant les possibilitats de col·laboració 
entre la companyia Pirelli i l’Administració en l’àmbit 
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de la recerca i la innovació i continuar treballant amb 
l’empresa matriu per a arribar a acords que permetin 
impulsar aspectes de valor afegit.

2. Continuar treballant per a establir possibles acords 
entre l’empresa Pirelli i l’Administració.

3. Continuar treballant per a possibilitar el manteniment 
dels llocs de treball a la factoria de Pirelli a Manresa 
(Bages).

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari El president de la Comissió
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández i Teixidó

Resolució	436/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	i	l’adequa-
ció	de	l’entorn	del	Pi	de	les	Tres	Bran-
ques	i	el	Pi	Jove,	al	pla	de	Campllong,	
de	Castellar	del	Riu	(Berguedà)
Tram. 250-01336/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el projecte d’actuació sobre el Pi de 
les Tres Branques (tram. 250-01336/08), 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. 
36026).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
les converses amb l’Ajuntament de Castellar del Riu 
(Berguedà) i amb el propietari del terreny per a explo-
rar la possibilitat de signar, si escau, un acord per al 
millorament i adequació de l’entorn del Pi de les Tres 
Branques i del Pi Jove, al pla de Campllong, en el mu-
nicipi esmentat.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	437/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	els	centres	d’estudis	de	
parla	catalana
Tram. 250-01366/08 i 250-01424/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tingu-
da el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre els centres d’estudis de 
parla catalana (tram. 250-01366/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i el text 
de la Proposta de resolució sobre els centres d’estudis 
locals (tram. 250-01424/08), presentada 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.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de les seves competències, a:

1. Reforçar el suport a la Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana.

2. Potenciar les activitats dels centres d’estudis locals 
i, especialment, els projectes de coordinació gestionats 
amb l’objectiu d’estructurar culturalment el territori.

3. Promoure noves línies de col·laboració entre el sector 
i els diversos departaments del Govern, d’acord amb la 
transversalitat dels camps d’actuació dels centres d’es-
tudis i de llurs necessitats.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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Resolució	438/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	inclusió	del	reconei-
xement	de	la	figura	del	general	Mora-
gues	en	els	actes	commemoratius	del	
1714	que	prepara	la	Comissió	Catalunya	
2014
Tram. 250-01382/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’establiment d’un itinerari històric i 
l’edició d’un recull de poesies en homenatge al general 
Moragues (tram. 250-01382/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36991).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure 
el reconeixement de la figura del general Moragues en 
els actes commemoratius del 1714 que es preparen en 
el marc de la Comissió Catalunya 2014.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	439/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	difusió	i	la	projecció	de	
la	diversitat	cultural	i	lingüística	de	l’Es-
tat	espanyol	per	mitjà	de	la	Corporació	
de	Ràdio	i	Televisió	Espanyola
Tram. 250-01393/08

Adopció
Comissió de Política Cultural

Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la difusió i la projecció de la diver-
sitat cultural i lingüística de l’Estat espanyol per mitjà 
de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (tram. 
250-01393/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa i el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya.

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) La responsabilitat i la tasca que corresponen als 
mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o 
participació pública en la preservació, la difusió i la 
projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Estat 
es especial pel que fa a les llengües cooficials i pròpies, 
com són el català, el basc i el gallec. En aquest sentit 
esdevé indispensable llur presència en els respectius 
territoris, que ha d’ésser completada amb l’impuls 
d’una decidida política de divulgació i pedagogia a la 
resta de l’Estat.

b) La necessitat que la Corporació de Ràdio i Tele-
visió Espanyola (RTVE) sigui sensible a l’esmentada 
política de pluralitat, que en el cas de Catalunya s’ha 
de concretar en la potenciació del centre de producció 
de Sant Cugat, tant en l’elaboració de continguts que 
tradicionalment ofereix com en l’impuls de nous pro-
jectes vinculats a la nova televisió digital terrestre. En 
aquest sentit, el Parlament manifesta la conveniència i 
l’oportunitat que l’esmentat centre aculli la producció i 
l’emissió del Canal Cultura de RTVE adreçat al conjunt 
de l’Estat.

2. El Parlament insta el Govern a fer les gestions neces-
sàries davant les institucions de l’Estat i a cooperar amb 
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1.10.

els òrgans de govern de la Corporació de RTVE per a 
assolir els objectius indicats en l’apartat 1.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	440/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	Convenció	de	la	UNES-
CO	sobre	la	protecció	i	la	promoció	de	
la	diversitat	de	les	expressions	cultu-
rals
Tram. 250-01517/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la Convenció de la UNESCO 
sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les 
expressions culturals (tram. 250-01517/08), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya, amb relació a la Convenció 
de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de la 
diversitat de les expressions culturals:

1. En fa seus els principis.

2. Insta els poders públics i els actors privats a aplicar-
ne els postulats i a difondre’n els principis rectors al ter-
ritori, a promoure accions concretes, a adoptar mesures 
per a afavorir la llibertat de les expressions culturals i 
a obrir-se a les altres cultures del món. 

3. Insta el Govern a destinar els instruments necessaris 
per a coordinar les accions que es promoguin en aquest 
àmbit.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	441/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	introducció	en	les	ba-
ses	del	projecte	Ecojoguina	del	reque-
riment	de	l’opció	idiomàtica	del	català	
en	els	menús	i	les	aplicacions	de	les	
joguines
Tram. 250-01571/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 29, 25.03.2009, DSPC-C 527

Comissió de polítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 25 de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la introducció en les bases del pro-
jecte Ecojoguina del requeriment de l’opció idiomàtica 
del català en els menús i les aplicacions de les joguines 
(tram. 250-01571/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari 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, per a aten-
dre i defensar els principis del Pla de política lingüística, 
a introduir en les bases dels propers projectes Ecojogui-
na el requeriment que les empreses incloguin l’opció 
idiomàtica del català en els menús i les aplicacions de 
les joguines.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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Resolució	442/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’equiparació	de	l’edat	de	
jubilació	dels	membres	de	la	Policia	de	
la	Generalitat	-	Mossos	d’Esquadra	amb	
els	de	la	Policia	Foral	de	Navarra	i	de	
l’Ertzaintza
Tram. 250-01422/08 i 250-01485/08

Adopció
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

Sessió núm. 35, 26.03.2009, DSPC-C 530

Comissió de JustíCia, dret i seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió tinguda el dia 26 de març de 2009, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la jubilació 
dels mossos d’esquadra als seixanta anys (tram. 250-
01422/08) presentada pel Grup Mixt, i de la Proposta 
de resolució sobre l’equiparació de l’edat de jubilació 
als seixanta anys entre els Mossos d’Esquadra, la Policia 
Foral de Navarra i l’Ertzaintza (250-01485/08), presen-
tada 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 Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 46442) i l’esmena transaccional presentada.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per tal que s’equipari al més aviat possible l’edat 
de jubilació als seixanta anys entre els membres dels 
Mossos d’Esquadra, de la Policia Foral de Navarra i 
de l’Ertzaintza, garantint la igualtat entre els esmentats 
cossos policials en l’aplicació de les condicions de fi-
nançament de les jubilacions anticipades.

2. Reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració de l’estudi 
sobre la possibilitat de reducció de l’edat de jubilació 
dels membres de les policies integrals a les quals fa re-
ferència l’apartat 1, donant compliment a la Proposició 
no de llei 162/000333, del 24 de març de 2009, sobre la 
reducció de l’edat de jubilació dels membres de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), 
aprovada pel Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 26 de març de 2009

  El vicepresident de la Comissió
La secretària en funcions de president
Montserrat Ribera i Puig Mohammed Chaib Akhdim

Resolució	443/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	creació	del	Col·legi	
d’Enòlegs	de	Catalunya
Tram. 250-01453/08

Adopció
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
Sessió núm. 35, 26.03.2009, DSPC-C 530

Comissió de JustíCia, dret i seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió tinguda el dia 26 de març de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi d’Enòlegs de Catalunya (tram. 250-01453/08), 
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. 44420).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la sol-
licitud de l’Associació d’Enòlegs de Catalunya, d’acord 
amb la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, de 
creació del Col·legi d’Enòlegs de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2009

 El vicepresident de la Comissió
La secretària en funcions de president
Montserrat Ribera i Puig Mohammed Chaib Akhdim

Resolució	444/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	delegació	de	compe-
tències	en	matèria	de	consum	als	con-
sells	comarcals
Tram. 250-01339/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 30, 31.03.2009, DSPC-C 531

Comissió d’eConomia, finanCes i pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el dia 31 de març de 2009, ha debatut el 
text de la proposta de resolució sobre sobre el garanti-
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ment de la continuïtat de les delegacions de competèn-
cies en matèria de consum als consells comarcals (tram. 
250-01339/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 36246).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar amb la delegació de competències en ma-
tèria de consum als consells comarcals.

b) Establir un pla que faci possible que tots els ens co-
marcals que ho vulguin puguin tenir competències de-
legades en matèria de consum i disposin d’una oficina 
d’atenció a les persones consumidores.

Palau del Parlament, 31 de març de 2009

El secretari El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Jordi Terrades i Santacreu

1.15. MOCIONS

Moció	48/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	la	situació	de	la	sanitat	pú-
blica
Tram. 302-00159/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 53, 02.04.2009, DSPC-P 79

ple del parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 d’abril 
de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat pública (tram. 302-
00159/08), presentada per la diputada M. Belén Pajares 
i Ribas, del 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. 53236) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 53237).

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

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar elaborant un informe, en nom del bon 
govern i de la transparència, en què es faci balanç de 
l’estat de situació dels equipaments i les infraestruc-
tures sanitàries previstes per al període 2004-2012 al 
pla d’inversions Horitzó 2012; que incorpori les actu-
acions difoses per mitjà del fullet Mil dies invertint en 
salut, publicat a l’agost del 2006; en què s’informi de 
l’estat d’execució del pla d’inversions en equipaments 
de salut, amb indicadors de seguiment global i per les 
diverses fases i amb informació de detall, i que inclogui 
les noves actuacions incorporades en el pla d’execució 
d’inversions, les actuacions que han finalitzat i estan 
disponibles i les novetats referides a l’estat de situació 
de la tramitació de les actuacions.

b) Iniciar al més aviat possible les accions legals ne-
cessàries per a procedir a una nova adjudicació i poder 
finalitzar les obres d’equipaments sanitaris afectats en 
cas de fallida d’empreses adjudicatàries, amb l’objectiu 
que s’acceleri i tingui lloc al més aviat possible l’entrada 
en servei d’aquests equipaments. 

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 53, tinguda el dia 01.04.2009, 
(DSPC-P 78).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	segu-
retat	pública
Tram. 300-00198/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 53, tinguda el dia 01.04.2009, 
(DSPC-P 78).
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	partici-
pació	en	la	gestió	de	les	infraestructu-
res	aeroportuàries
Tram. 300-00199/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 53, tinguda el dia 02.04.2009, 
(DSPC-P 79).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 53, tinguda el dia 01.04.2009 (DSPC-P 78)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 53, tinguda el 
dia 01.04.2009 (DSPC-P 78), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	calderes	de	biomassa	als	edifi-
cis	de	la	Generalitat
Tram. 250-01158/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desman-
tellament	de	la	línia	d’alta	tensió	Mas	Fi-
gueres	-	Pierola	a	Terrassa	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-01368/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	normativa	vigent	en	matèria	d’usos	
lingüístics	en	la	senyalització	i	en	els	
cartells	d’informació	general	dels	esta-
bliments	oberts	al	públic
Tram. 250-01408/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
l’Alt	Penedès
Tram. 250-01425/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
dels	agents	de	seguretat	ciutadana	dels	
Mossos	d’Esquadra	amb	armilles	anti-
bales	i	guants	antitall
Tram. 250-01433/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	del	lloc	de	treball	de	les	agents	em-
barassades	del	Cos	de	Mossos	d’Es-
quadra
Tram. 250-01434/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	mercantil	en	cadascun	dels	
partits	judicials	del	Maresme
Tram. 250-01450/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	les	mesures	contra	incendis	a	
les	comissaries	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	de	Tremp	(Pallars	Jussà),	Sort	(Pa-
llars	Sobirà)	i	Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 250-01460/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	planificació	coordinada	en-
tre	els	Mossos	d’Esquadra	i	la	Guàrdia	
Urbana	de	Barcelona	per	a	fer	controls	
d’alcoholèmia	i	tests	de	drogues
Tram. 250-01462/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	de	l’espai	que	ocupa	la	caserna	
de	la	Guàrdia	Civil	de	Reus	(Baix	Camp)	
per	a	usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-01470/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	el	redimen-
sionament	de	les	plantilles	de	personal	
de	les	oficines	judicials,	les	fiscalies	i	
els	jutjats	de	pau
Tram. 250-01472/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	la	jurisdic-
ció	social	a	Barcelona
Tram. 250-01473/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	al	
barri	de	la	Trinitat	Vella,	de	Barcelona
Tram. 250-01483/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	límit	de	velocitat	al	tram	entre	Man-
resa	i	Berga	de	l’autovia	C-16
Tram. 250-01486/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	de	bestretes	a	les	comunitats	autò-
nomes	per	a	la	millora	del	finançament	
de	la	salut
Tram. 250-01487/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump-
ció	de	competències	i	l’assoliment	d’un	
acord	amb	el	Ministeri	de	Justícia	en	
matèria	de	personal	no	judicial	de	l’Ad-
ministració	de	Justícia
Tram. 250-01496/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	la	compensació	del	cèntim	sa-
nitari	sobre	els	hidrocarburs
Tram. 250-01505/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	observatori	de	seguiment	dels	ter-
minis	de	pagament	i	de	la	morositat
Tram. 250-01537/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	i	l’establiment	d’una	línia	
de	crèdits	tous	per	a	l’empresariat	afec-
tat	pel	temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01540/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 531).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’objectiu	del	futur	projec-
te	de	llei	del	cinema
Tram. 302-00158/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 02.04.2009 (DSPC-P 79).

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	su-
perar	la	crisi	econòmica
Tram. 302-00160/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 02.04.2009 (DSPC-P 79).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	marc	que	regula	les	or-
ganitzacions	representatives	del	sector	
agrícola	i	ramader
Tram. 302-00161/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 02.04.2009 (DSPC-P 79).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’adapta-
ció	del	sistema	universitari	a	l’Espai	Eu-
ropeu	d’Educació	Superior
Tram. 300-00197/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 53, tinguda el dia 
01.04.2009 (DSPC-P 78).
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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	pesca	i	d’acció	ma-
rítima
Tram. 200-00047/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’agriCultura, ramaderia i pesCa

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 13 de març de 2009, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei de pesca i d’acció marítima (tram. 200-00047-08) 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

Joan Morell i Comas

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

José Antonio Donaire Benito

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Carrillo i Giralt

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafel Luna i Vivas

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

Francesc Pané i Sans

Grup Mixt

Antonio Robles Almeida

Palau del Parlament, 13 de març de 2009

El secretari El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Seris

Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 200-00057/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 53, tinguda el dia 01.04.2009 (DSPC-P 78)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 07.04.2009 al 15.04.2009).

Finiment del termini: 16.04.2009, 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 200-00058/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 53, tinguda el dia 01.04.2009 (DSPC-P 78)
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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 10.03.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’ur-
gència acordada, 3 dies hàbils (del 07.04.2009 al 
09.04.2009).

Finiment del termini: 14.04.2009; 9:30 hores.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	pantalles	acústiques	al	pas	ele-
vat	de	la	carretera	C-234	a	Gavà	i	sobre	
el	recobriment	de	la	calçada	amb	asfalt	
sonoreductor
Tram. 250-01650/08

Esmenes presentades
Reg. 51871 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 26.03.2009

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. 
51871)

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 

«Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a pre-
sentar el projecte de col·locació de pantalles acústiques 
al tram situat a continuació del pas elevat de la carre-
tera C-234 a Gavà per poder programar-ne l’execució 
el més aviat possible.»
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Proposta	 de	 resolució	 sobre	 la	 il-
luminació	de	les	rotondes	de	les	carre-
teres	T-310,	T-312	i	T-314	al	Baix	Camp
Tram. 250-01655/08

Esmenes presentades
Reg. 51872 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 26.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51872)

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 

«Estudiar la possible existència de Trams de Concen-
tració d’Accidents a les rotondes situades als trams de 
les carreters T-310, T-312 i T-314 gestionades per la 
Generalitat i determinar en el seu cas les actuacions 
de millora necessàries.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	desen-
volupament	d’un	programa	d’accions	
per	a	prevenir	l’addicció	als	jocs	digi-
tals	d’infants	i	adolescents
Tram. 250-01662/08

Esmenes presentades
Reg. 52231 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52231)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar les estratègies de coordinació 
iniciades entre els diferents departaments amb l’objectiu 

de potenciar les actuacions preventives en el camp de 
l’addicció als jocs digitals, videojocs i internet per part 
nens i nenes i adolescents en col·laboració en aquest 
àmbit amb entitats socials i altres administracions pú-
bliques.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	de	la	carretera	Interpolar	Sud	amb	un	
traçat	que	no	divideixi	el	nucli	urbà	de	
Bellaterra,	a	Cerdanyola	del	Vallès
Tram. 250-01685/08

Esmenes presentades
Reg. 52230 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 26.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 52230)

1 esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a revisar el seu posicionament respecte el traçat 
de la carretera interpolar Sud per tal d’evitar el seu pas 
pel nucli urbà de Bellaterra (Vallès Occidental).»

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

Esmenes presentades
Reg. 51867 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51867)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, d’acord 
amb la Programació territorial dels recursos d’atenció 
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social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-
2012, donar resposta a les necessitats de places de resi-
dència per a gent gran a la comarca del Vallès Occiden-
tal i especialment pel que fa a la ciutat de Terrassa.»

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. 52737), Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 53024).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.04.2009 al 02.04.2009).

Finiment del termini: 03.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2009.

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. 52737), Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 53024).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.04.2009 al 02.04.2009).

Finiment del termini: 03.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2009.

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. 52737), Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 53024).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 01.04.2009 al 02.04.2009).

Finiment del termini: 03.04.2009, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	la	circulació	de	l’Euromed	a	
l’estació	de	Tarragona
Tram. 250-01932/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 52224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt i José Domingo Domingo, Portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Mixt pertanyent a Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía, d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 145 y 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Política Territorial

exposiCió de motius

El passat dia 9 de març es va conèixer la intenció de 
Renfe de suprimir les circulacions dels trens Euromed 
per l’estació urbana de Tarragona a partir del segon se-
mestre de 2010, coincidint amb l’entrada en funciona-
ment de l’enllaç entre el Corredor del Mediterrani i la 
línia d’Alta Velocitat Madrid - Barcelona a l’alçada de 
l’estació de Perafort.

Segons les dades estadístiques d’ADIF de 2004, l’esta-
ció urbana de Tarragona ocupava la 3ª posició de l’Estat 
per usuaris de serveis regionals i la 7ª posició per usu-
aris de serveis de llarga distància. Aquesta centralitat 
ferroviària de la ciutat de Tarragona reflectida en les 
estadístiques esmentades passarà en el segon semestre 
de 2010 a convertir-se en una posició absolutament se-
cundària, amb una estació exclusiva de serveis regionals 
donada la inexistència d’una xarxa de rodalies internes 
del Camp de Tarragona.

Por tots aquests motius, els membres de Ciutadans-Par-
tido de la Ciudadanía, pertanyents al Grup Parlamentari 
Mixt, presenten la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar 
les gestions necessàries per que la companyia Renfe 
mantingui els serveis del tren Euromed a l’estació urba-
na de Tarragona mentre no es dugui a terme una solució 
eficaç a la pèrdua de centralitat ferroviària de Tarrago-
na, sense perjudici de la creació de nous serveis d’al-
tes prestacions que utilitzin les noves vies actualment 
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en construcció entre Cambrils i l’Estació del Camp de 
Tarragona.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

Albert Rivera Diaz  José Domingo Domingo
Portaveu GP Mixt (C’s) Portaveu adjunt GP Mixt (C’s)

Proposta	de	resolució	sobre	la	devo-
lució	de	l’import	abonat	per	les	empre-
ses	de	l’Anoia	en	concepte	de	rescaba-
lament	per	a	l’accés	a	la	xarxa	elèctrica	i	
sobre	la	interpretació	del	conveni	signat	
amb	Fecsa-Endesa	per	a	la	construcció	
de	la	subestació	de	l’Anoia
Tram. 250-01933/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, Diputat, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Economia i Finances.

exposiCió de motius

L’any 2005 les administracions locals i els agents so-
cioeconòmics de la comarca de l’Anoia alertaven de la 
necessitat de construcció d’una subestació elèctrica amb 
la que poder garantir el subministrament elèctric sufici-
ent als nous polígons industrials projectats a la Conca 
d’Òdena que s’havien d’ubicar a Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui i la Pobla de Claramunt.

Dins el Pla General de Millora de les Infraestructu-
res aprovat pel Departament de Treball i Indústria a 
FECSA ENDESA s’incloïa el Pla Tramuntana de cons-
trucció de 42 subestacions elèctriques, una de les quals 
era la de l’Anoia, situada en les proximitats del polígon 
industrial conegut amb el nom de «Riera de Castellolí». 
La construcció d’aquesta subestació va quedar aturada 
i ajornada fins que el maig de 2008 l’Institut Català 
del Sòl (INCASOL) i FECSA ENDESA van acordar la 
construcció d’aquesta per part de la companyia elèctrica 
amb la col·laboració econòmica de l’INCASOL amb un 
pressupost de 4,5 milions d’euros i un termini d’execu-
ció de divuit mesos.

La companyia elèctrica FECSA ENDESA, segons una 
interpretació del conveni signat amb l’INCASOL, obli-
ga a pagar a les empreses que vulguin connectar-se un 
rescabalament per a la construcció d’aquesta subestació 

i, per tant, aquesta empresa no connecta a ningú a la 
xarxa fins que no hagi satisfet a l’INCASOL el citat 
rescabalament.

Aquesta mesura té com a conseqüència la pèrdua de 
competitivitat dels polígons industrials de la comarca 
de l’Anoia enfront d’altres territoris que no han de pagar 
el citat rescabalament, ja que no és just que s’obligui a 
les empreses a pagar un rescabalament per a una in-
fraestructura que hauria d’anar a càrrec de l’empresa 
distribuïdora tal i com es fa en altres comarques i ter-
ritoris de Catalunya.

La comarca de l’Anoia està passant per una complica-
da situació econòmica, que ve provocada per l’actual 
situació de crisi econòmica, així com també per les ca-
racterístiques pròpies d’aquesta comarca. Aquest fet, ha 
conduït al Govern de la Generalitat ha acordar incloure-
la en un Pla d’Iniciatives de Dinamització comarcal ja 
que l’Anoia és una de les quatre comarques amb més 
necessitats de reactivació econòmica.

D’aquesta situació també són subjectes actius les em-
preses radicades a la comarca. Durant el mes de gener 
de 2009, només a l’Anoia es van produir 14 expedients 
de regulació d’ocupació que van afectar a 842 persones 
el que s’ha de sumar al vint per cent de taxa d’atur del 
mateix mes.

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. Retornar a les empreses radicades a l’Anoia el resca-
balament que han pagat aquestes per tal de tenir dret 
al subministrament elèctric pel que fa a la subestació 
de l’Anoia.

2. Aclarir, juntament amb la companyia FECSA EN-
DESA, el termes del conveni signat entre l’INCASOL 
i aquesta companyia atès que la seva interpretació és 
confusa respecte a qui s’ha de pagar el rescabalament, 
que en cap cas ha de ser per les empreses.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Santi Rodríguez i Serra
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	dotació	pressupostària	dels	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal	per	al	Pallars	Jussà	en	les	con-
vocatòries	del	2009	i	el	2010
Tram. 250-01934/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mías 
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 de Treball, Indústria, Comerç i Tu-
risme: 

exposiCió de motius

El 22 de gener de 2008, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal 
a les quatre comarques de Catalunya amb majors ne-
cessitats de reactivació econòmica, entre elles el Pallars 
Jussà.

Entre els objectius del Pla, està l’estímul de l’activitat 
econòmica i empresarial de la comarca, mitjançant el 
suport del teixit productiu i la producció local, així com 
desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població al territori.

En aquest sentit, el Pla preveu la realització d’una con-
vocatòria anual, durant tres anys, destinant un total de 
6 milions d’euros a aquesta comarca, el 75 % dels quals 
en forma de préstecs en condicions preferents, i el 25 % 
restant en forma de subvenció a la inversió.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit del sector públic, 
l’any 2008, van concórrer a la convocatòria un total 
de 10 projectes, per un import de més de 1.993.582,42 
euros, atorgant-se ajuts només a 4 entitats públiques, 
per valor de 166.477 euros, el que representa un 8,35 % 
del valors de les inversions previstes pels projectes pre-
sentats.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit empresarial, l’any 
2008 van concórrer a la convocatòria un total de 53 
projectes per un import de més de 13.487.414,74 eu-
ros, atorgant-se ajuts a 11empreses per valor de 333.253 
euros, el que representa un 2,47 % del valor de les in-
versions previstes, si bé també s’han atorgar 13 ajuts 
per l’import dels interessos dels préstecs que podran 
sol·licitar les empreses.

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
creiem que és un bon símptoma que la quantitat de pro-
jectes que han concorregut a la convocatòria hagi estat 
tant elevat, ja que és un reflex de la capacitat emprene-
dora tant dels sector públic, com privat d’aquesta co-
marca, i en conseqüència considerem important aquesta 
voluntat que es desprèn del territori de tirar endavant, 
tant iniciatives públiques com privades per dinamitzar 
la comarca, i corregir aquells elements desfavoridors 
que van provocar la seva inclusió en aquest Pla.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a incrementar substancialment la 
dotació pressupostària dels ajuts, tant directes com a 
través dels préstecs en condicions preferents de les con-
vocatòries de 2009 i 2010, del Pla d’Iniciatives de Dina-
mització Comarcal a la comarca del Pallars Jussà.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Jordi Montanya i Mías

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	dotació	pressupostària	dels	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal	per	al	Ripollès	en	les	convoca-
tòries	del	2009	i	el	2010
Tram. 250-01935/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Santi Rodríguez i Serra, Josep Enric Millo i 
Rocher, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen-
ten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme: 

exposiCió de motius

El 22 de gener de 2008, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a 
les quatre comarques de Catalunya amb majors necessi-
tats de reactivació econòmica, entre elles el Ripollès.

Entre els objectius del Pla, està l’estímul de l’activitat 
econòmica i empresarial de la comarca, mitjançant el 
suport del teixit productiu i la producció local, així com 
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desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població al territori.

En aquest sentit, el Pla preveu la realització d’una con-
vocatòria anual, durant tres anys, destinant un total de 
6 milions d’euros a aquesta comarca, el 75 % dels quals 
en forma de préstecs en condicions preferents, i el 25 % 
restant en forma de subvenció a la inversió.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit del sector públic, 
l’any 2008, van concórrer a la convocatòria un total de 
7 projectes, per un import de més de 2.278.195,88 euros, 
atorgant-se ajuts només a 4 entitats públiques, per valor 
de 299.659 euros, el que representa un 13,15 % del valors 
de les inversions previstes pels projectes presentats.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit empresarial, l’any 
2008 van concórrer a la convocatòria un total de 18 pro-
jectes per un import de més de 9.115.767,16 euros, ator-
gant-se ajuts a 5 empreses per valor de 200.350 euros, 
el que representa un 2,19 % del valor de les inversions 
previstes, si bé també s’han atorgar 9 ajuts per l’import 
dels interessos dels préstecs que podran sol·licitar les 
empreses.

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
creiem que és un bon símptoma que la quantitat de pro-
jectes que han concorregut a la convocatòria hagi estat 
tant elevat, ja que és un reflex de la capacitat emprene-
dora tant dels sector públic, com privat d’aquesta co-
marca, i en conseqüència considerem important aquesta 
voluntat que es desprèn del territori de tirar endavant, 
tant iniciatives públiques com privades per dinamitzar 
la comarca, i corregir aquells elements desfavoridors 
que van provocar la seva inclusió en aquest Pla.

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 de Catalunya a incrementar substancialment 
la dotació pressupostària dels ajuts, tant directes com 
a través dels préstecs en condicions preferents de les 
convocatòries de 2009 i 2010, del Pla d’Iniciatives de 
Dinamització Comarcal a la comarca del Ripollès.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	dotació	pressupostària	dels	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal	per	a	la	Terra	Alta	en	les	convo-
catòries	del	2009	i	el	2010
Tram. 250-01936/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, Joan Bertomeu i Berto-
meu, Rafael Luna i Vivas, 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 de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme: 

exposiCió de motius

El 22 de gener de 2008, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal 
a les quatre comarques de Catalunya amb majors ne-
cessitats de reactivació econòmica, entre elles la Terra 
Alta.

Entre els objectius del Pla, està l’estímul de l’activitat 
econòmica i empresarial de la comarca, mitjançant el 
suport del teixit productiu i la producció local, així com 
desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població al territori.

En aquest sentit, el Pla preveu la realització d’una con-
vocatòria anual, durant tres anys, destinant un total de 
6 milions d’euros a aquesta comarca, el 75 % dels quals 
en forma de préstecs en condicions preferents, i el 25 % 
restant en forma de subvenció a la inversió.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit del sector públic, 
l’any 2008, van concórrer a la convocatòria un total de 
6 projectes, per un import de més de 1.488.303,48 euros, 
atorgant-se ajuts només a 1 entitat pública, per valor de 
50.000 euros, el que representa un 3,36 % del valors de 
les inversions previstes pels projectes presentats.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit empresarial, l’any 
2008 van concórrer a la convocatòria un total de 43 
projectes per un import de més de 16.149.549,48 euros, 
atorgant-se ajuts a 9 empreses per valor de 370.158,76 
euros, el que representa un 2,29 % del valor de les in-
versions previstes, si bé també s’han atorgar 9 ajuts per 
l’import dels interessos dels préstecs que podran sol-
licitar les empreses.
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El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
creiem que és un bon símptoma que la quantitat de pro-
jectes que han concorregut a la convocatòria hagi estat 
tant elevat, ja que és un reflex de la capacitat emprene-
dora tant dels sector públic, com privat d’aquesta co-
marca, i en conseqüència considerem important aquesta 
voluntat que es desprèn del territori de tirar endavant, 
tant iniciatives públiques com privades per dinamitzar 
la comarca, i corregir aquells elements desfavoridors 
que van provocar la seva inclusió en aquest Pla.

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 de Catalunya a incrementar substancialment 
la dotació pressupostària dels ajuts, tant directes com 
a través dels préstecs en condicions preferents de les 
convocatòries de 2009 i 2010, del Pla d’Iniciatives de 
Dinamització Comarcal a la comarca de la Terra Alta.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Juan Bertomeu i Bertomeu, Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’exonera-
ció	del	pagament	de	les	tarifes	dels	ser-
veis	de	suport	a	la	internacionalització	i	
la	prospecció	de	nous	mercats	del	con-
sorci	ACC1Ó	per	a	les	empreses	que	fa-
cin	ús	d’aquest	servei	per	primer	cop
Tram. 250-01937/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Santi Rodríguez i Serra, Josep Enric Millo i 
Rocher, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen-
ten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

exposiCió de motius

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, més 
conegut com a COPCA, i actualment integrat a ACC10, 
ha estat des de l’any 1987 l’instrument del Govern de 
la Generalitat amb el que s’ha promogut la internaci-
onalització de l’empresa catalana i la seva adaptació a 
les noves pautes de l’economia mundial. Des de la seva 

creació, el COPCA ha donat servei a més de 35.000 
projectes d’internacionalització, s’han desenvolupat més 
de 7.500 projectes individuals i s’han dut a terme 2.000 
missions empresarials a 90 països amb una participació 
de 12.500 empreses.

El Consorci sempre ha volgut ser referent de l’empresa 
catalana com a centre prestador de serveis de qualitat 
per afrontar amb èxit el repte de la internacionalitza-
ció. És per això que el COPCA ofereix l’assessorament, 
l’ajut econòmic i la formació necessària per assolir amb 
èxit el repte dels mercats exteriors per aquelles empre-
ses que són usuàries dels seus serveis.

El COPCA ha demostrat al llarg de tot el temps de la 
seva existència, que ha estat una element de molta utili-
tat i ajuda per aquelles empreses que han volgut trobar 
nous mercats a altres països. A través dels centres de 
promoció de negocis, plataformes empresarials i àrees 
d’aterratge ha desenvolupat la seva tasca de col·laboració 
amb el món empresarial que ha requerit dels seus ser-
veis.

En un món, on cada vegada l’economia és una realitat 
més global, i on les dependències entre les diverses re-
gions del planeta és necessari fomentar la internaciona-
lització de les nostres empreses. La bona situació econò-
mica que ens els darrers anys s’ha produït ha fomentat 
aquesta internacionalització. Davant l’actual context de 
crisi econòmica i financer, el nombre d’empreses que 
acudeixen al Consorci de Promoció Comercial de Cata-
lunya poden veure disminuït. La reducció dels beneficis 
i dels recursos de les empreses per a la seva activitat, i 
donat el cost que ha de sufragar l’empresa per a poder 
rebre els serveis del COPCA farà que moltes societats, 
tot i tenir projectes atractius per a la seva internaciona-
lització, els posposin fins a que la conjuntura i situació 
econòmica sigui millor.

Les crisis econòmiques poden ser oportunitats per a 
impulsar projectes empresarials en altres economies, 
pel que en aquests moments s’ha de potenciar l’activi-
tat del Consorci per a millorar la presència d’empreses 
catalanes a l’exterior.

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 exonerar de les tarifes per serveis de suport 
a la internacionalització i prospecció de nous mercats 
del Consorci ACC10 a les empreses que facin ús per 
primer cop d’aquests serveis per a iniciar, consolidar i 
incrementar la seva activitat empresarial a l’exterior.

Palau del Parlament, 20 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Josep Enric Millo i Rocher
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’accés	a	internet	a	la	Llagosta	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01938/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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, María Ángeles Olano i 
García, 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 substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals: 

exposiCió de motius

Dia rere dia les noves tecnologies tenen una major im-
portància i incidència en les nostres vides, així com en 
el desenvolupament de les nostres activitats més quoti-
dianes. Aquest és un fenomen que s’ha d’aprofitar si el 
nostre objectiu és continuar millorant la nostra qualitat 
de vida, les nostres relacions amb la resta, així com 
també aprofitar totes les possibilitats que ens ofereixen 
les tecnologies de la informació.

Per poder ser capdavanters i no perdre les oportunitats 
que ens ofereixen les noves tecnologies, i en especial in-
ternet, hem de disposar d’infraestructures tecnològiques 
de primera magnitud, així com xarxes de comunicació 
virtuals amb les que poder fer realitat les oportunitats 
que ens ofereixen aquests nous instruments.

A Catalunya, pràcticament, a la totalitat de municipis hi 
ha accés a internet. En els darrers temps s’ha realitzat 
un important esforç tant per part de les empreses que 
subministren aquest tipus de serveis, així com per part 
de les administracions tant locals, com autonòmica que 
han fet avançar molt aquests serveis, per tal que gaire-
bé la totalitat de la població catalana tingui possibilitat 
d’utilitzar les eines que internet posa al seu abast.

El tenir accés a internet, no garanteix que aquest sigui 
de qualitat i permeti la seva utilització sense interferèn-
cies, ni interrupcions, etc. El subministrament d’aquest 
servei en moltes zones de Catalunya, a la muntanya 
principalment, té greus i important dificultats, princi-
palment la banda ampla, més coneguda com a ADSL. 
Però no només els municipis situats en aquests punts 
tenen dificultats per l’accés a internet de banda ampla.

El municipi de la Llagosta, situat al Vallès Oriental, 
té una població de 14.000 habitants. Els seus habitants 
tenen greus dificultats per l’accés a la línia ADSL d’in-

ternet. La majoria de ciutadans d’aquesta població reben 
aquesta línia a 1Mb, però una part important d’aquests 
ni tan sols poden operar a través d’aquest mitjà, ja que 
no reben aquesta línia amb la qualitat necessària per la 
seva utilització. En aquesta localitat del Vallès Oriental 
hi ha potencials usuaris d’internet de banda ampla o 
ADSL.

Més de 1200 joves es troben en edats escolar. Internet 
s’ha convertit en una de les principals eines en l’estudi i 
el desenvolupament de les tasques pròpies de l’activitat 
escolar. És més, internet ha esdevingut un mètode d’en-
senyament i un mitjà o instrument per a la docència.

Juntament a aquesta finalitat, internet, s’ha transformat 
en una porta d’entrada i sortida per la que l’activitat 
econòmica. Les transaccions econòmiques que es rea-
litzen a través de mitjans telemàtics ha anat creixent al 
mateix temps que la presència d’internet i la qualitat de 
la xarxa a través de la qual es presta ha anat creixent i 
millorant. És per això que impulsar internet és també 
impulsar l’economia.

Les condicions de la connexió d’accés a internet a la 
població de La Llagosta (Vallès Oriental) no fomenta, 
ni ajuda a complir amb les expectatives que internet 
pot generar en molts i diversos camps, entre els que es 
troben, sens dubte, l’educació i l’economia.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a iniciar tots els tràmits necessaris 
amb les empreses responsables i l’administració local 
per millorar les actuals condicions d’accés a internet a 
través de la banda ampla a la localitat de La Llagosta 
(Vallès Oriental), per tal de augmentar la velocitat de 
navegació i la qualitat del servei.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, M. 
Ángeles Olano i García

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’un	servei	de	pediatria	a	Sort	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-01939/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
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ment, Rafael Luna i Vivas, Jordi Montanya i Mías i M. 
Belén Pajares i Ribas, Diputats, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut: 

exposiCió de motius

Els Pirineus és un dels destins preferits per aquelles per-
sones que practiquen l’esquí com a esport d’hivern. Són 
nombroses les estacions d’esquí present al llarg de tota 
la serralada pirinenca i que al seu voltant han establert 
els serveis necessaris per a donar la màxima seguretat, 
i facilitats a tots els que visiten aquestes instal·lacions 
esportives.

Una de les prioritats per les administracions públiques 
ha d’ésser l’establiment d’aquells serveis públics bàsic 
en les proximitats de les estacions d’esquí amb els que 
poder solucionar qualsevol contingència que pugui apa-
rèixer o succeir durant la pràctica d’aquest esport, o 
simplement durant l’estada en les instal·lacions de la 
pròpia estació d’esquí.

Són centenars de persones les que es desplacen cap a les 
estacions d’esquí, principalment, caps de setmana i perí-
odes festius de la temporada d’hivern. Moltes d’aquestes 
persones són menors que durant la pràctica d’aquest 
esport pateixen alguna incidència que requereix la in-
tervenció de professionals de la sanitat, i en concret de 
metges pediatres.

La manca del servei de pediatria és una realitat en gran 
part de les poblacions on es situen les principals pistes 
d’esquí. Aquest és el cas de la població de Sort (Pallars 
Sobirà). Són nombroses les urgències mèdiques d’aques-
ta especialitat que necessiten ser ateses amb la major 
brevetat, el que és impossible actualment, ja que s’han 
de desplaçar fins el centre hospitalari més pròxim.

Cal assegurar l’existència de serveis públics que pu-
guin tenir alguna incidència durant la pràctica d’aquest 
esport. Principalment dels sanitaris, amb els que po-
der donar resposta d’una forma ràpida, i sense grans 
desplaçaments que poden perjudicar a l’estat de salut 
d’aquelles persones que s’han lesionat, o necessiten la 
intervenció mèdica com a conseqüència de la pràctica 
de l’esquí.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a implantar en el municipi de 
Sort (Pallars Sobirà), donat l’elevat nombre de persones 
que es desplacen a aquest municipi, i d’altres pròxims 
durant l’hivern, un servei de pediatria permanent per a 
poder donar servei a les urgències mèdiques que puguin 
ocasionar-se.

Palau del Parlament, 24 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Jordi Montanya i Mías, M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	l’adop-
ció	de	diverses	mesures	per	a	pal·liar	
els	efectes	de	les	obres	de	l’estació	de	
Sant	Andreu	Comtal	del	tren	d’alta	ve-
locitat	en	el	servei	regional	de	la	línia	
entre	Portbou	i	Barcelona
Tram. 250-01940/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, Josep Enric Millo i Rocher, 
diputat, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui substanciada en 
la Comissió de Política Territorial: 

exposiCió de motius

Els usuaris del servei de regionals de RENFE de la 
línia Port-Bou-Barcelona venen patint des de l’inici de 
les obres de l’AVE a l’estació de Sant Andreu Comtal. 
El trajecte entre Girona i Barcelona s’ha incrementat 
entre 6 i 12 minuts i els usuaris pateixen constantment 
retards i deficiències en el servei.

S’ha constituït una plataforma d’usuaris afectats que 
s’han dirigit a ADIF i RENFE reclamant solucions, 
però no els han donat solucions. Els usuaris no es re-
signen a tenir que patir la mateixa deixadesa i ineptitud 
que durant les obres d’arribada a Barcelona de l’AVE 
pel sud de la ciutat.

Els serveis regionals de RENFE són els que han em-
pitjorat més en els darrers anys amb una reducció de 
circulacions i una escassa inversió en noves unitats. El 
servei de Catalunya Exprés ha anat perdent qualitat en 
els darrers anys.

Les afectacions de les obres de l’AVE per l’entrada nord 
de la ciutat no han de servir d’excusa per no donar un 
bon servei a uns usuaris que continuen pagant el mateix 
preu per un servei manifestament pitjor. Cal recordar 
que en els pitjors moments del caos de rodalies dels 
anys 2007 i començament del 2008, el servei de roda-
lies va arribar a ser gratuït en les línies afectades per 
les obres.

Els usuaris demanen que el preu del bitllet s’ajusti a la 
qualitat del servei mentre duren les obres, així com que 
s’incrementi el nombre de circulacions en hora punta.

La previsió de que la coordinació entre les operacions 
de RENFE i l’execució de les obres sigui la mateixa que 
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s’ha comprovat en operacions anteriors, fa que sigui del 
tot necessari que s’estableixi un mecanisme de devolu-
ció exprés de l’import del bitllet quan el tren arribi amb 
un retard no assumible.

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 que les empreses 
RENFE i ADIF adoptin les següents mesures: 

1. Incrementar el nombre de circulacions de trens regio-
nals i Catalunya Exprés en la línia Port-Bou Barcelona, 
especialment a primera hora del matí

2. Incorporar trens llançadora que uneixin les comar-
ques de Girona amb la xarxa de rodalies de Barcelona 
amb origen a Maçanet-Massanes.

3. Establir un sistema de devolució exprés del bitllet 
per aquells casos de retards del tren que superi en deu 
minuts l’hora prevista d’arribada.

Palau del Parlament de Catalunya, 24 de març de 
2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	dels	sistemes	de	pagament	tele-
màtic	a	l’autopista	de	l’eix	del	Llobre-
gat
Tram. 250-01941/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, 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

En els darrers temps cada cop hi ha més usuaris d’au-
topistes de peatge que per més comoditat o per ser un 
requisit per gaudir de descomptes pels usuaris habituals 
fan servir sistemes de pagament automàtics (Via T).

El sistema Via T permet a l’usuari passar el peatge sense 
aturar-se a una velocitat reduïda que mai pot superar 

els 40 km/h. En els peatges acostuma a haver carrils 
senyalitzats amb el distintiu Via T. Quan el carril és 
d’ús exclusiu pels usuaris del sistema, el símbol de via 
T apareix encerclat en una circumferència i algunes 
concessionàries pinten el carril en color blau. Quan el 
carril accepta el pagament telemàtic com amb altres 
sistemes manuals o de targeta, el símbol queda em-
marcat en quadrat.

En els principals peatges catalans, hi ha carrils reservats 
al pagament amb Via T i normalment es situen en el 
carril més a l’esquerra del peatge pels turismes i en el 
més a la dreta pels camions.

La Generalitat de Catalunya és titular de diverses vies 
de peatge en règim de concessió a Catalunya. Algunes 
d’aquestes concessions són gestionades per societats 
mercantils en que la Generalitat té una posició majori-
tària o participa directament.

En els peatges de les concessions d’autopistes de la Ge-
neralitat a l’Eix del Llobregat el pagament pel sistema 
de Via T no te les característiques que permetin un pa-
gament ràpid i sense aturar-se, ja que en no tots els pe-
atges hi ha carrils exclusius per Via T i en cas d’existir 
estan situats a en un lateral del peatge. Tanmateix en 
el peatge de Sant Vicenç de Castellet no hi ha un carril 
reservat per a usuaris de Via T i només hi ha carrils 
compartits amb altres sistemes de pagament que en la 
majoria dels casos no detecten el dispositiu de pagament 
del vehicle fins que aquest s’ha aturat.

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 demanar a les concessionàries de peatge de 
l’Eix del Llobregat la millora dels sistemes de pagament 
telemàtic per mitjà de Via T, ampliant el nombre de car-
rils exclusius per pagar amb aquest sistema i situant-los 
als carrils de l’esquerra per als turismes i als carrils de 
la dreta pels camions.

Palau del Parlament, 23 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro
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Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
la	línia	de	Renfe	entre	Portbou,	Girona	
i	Barcelona
Tram. 250-01942/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 52429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt i José Domingo Domingo, Portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Mixt pertanyent a Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía, d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 145 y 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Política Territorial

exposiCió de motius

La mobilitat fomenta l’ocupació, per això, aquesta no 
s’hauria de veure penalitzada per la deficient gestió 
actual dels serveis de rodalies. Els freqüents retards i 
l’augment en el temps dels trajectes de ferrocarril, limi-
ten les oportunitats dels treballadors alhora que minva 
l’eficiència i la competitivitat de les empreses i es difi-
culta la conciliació familiar.

La línia Portbou-Girona-Barcelona és la més concor-
reguda i la més rendible d’Espanya. Desprès de moltes 
promeses de millora, d’execució d’obres que havien 
de servir per escurçar la durada dels trajectes amb les 
conseqüents molèsties pels usuaris, les expectatives de 
millora no s’han complert. Recentment, s’han apujat 
els preus, però continua l’increment de la durada dels 
trajectes, les aturades a noves estacions, les avaries, 
l’acumulació de retards i l’empitjorament del tracte 
personal.

Por tots aquests motius, els membres de Ciutadans-Par-
tido de la Ciudadanía, pertanyents al Grup Parlamentari 
Mixt, presenten la següent,

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar 
les gestions necessàries per que la companyia Renfe

1. Redueixi la durada del trajecte de tots els trens en la 
línia Portbou-Girona-Barcelona.

2. Garanteixi que els trens amb sortida Figueres 6.05 h 
i Girona 6.35 h, arribin a Sants abans de les 7,55 h.

3. Garanteixi l’arribada i sortida de tots els trens a i des 
de Figueres.

4. Redueixi un 35 % el preu de tots els bitllets (abo-
naments mensuals, abonament exprés, senzills) fins a 
l’arribada de l’AVE.

5. Es torni l’import total del bitllet quan els trens arribin 
amb més de 10 minuts de retard.

6. Establir els mecanismes tècnics i humans a totes les 
estacions del trajecte per facilitar el bescanvi de bit-
llets.

7. Validesa de l’abonament exprés fins al canvi de 
preus.

Palau del Parlament, 24 de març de 2009

Albert Rivera Diaz  José Domingo Domingo
Portaveu GP Mixt (C’s) Portaveu adjunt GP Mixt (C’s)

Proposta	de	resolució	sobre	les	infra-
estructures	viàries,	ferroviàries	i	de	co-
municacions	a	l’Alt	Penedès	i	el	Baix	
Penedès
Tram. 250-01943/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52479 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, 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

La Unió Empresarial del Penedès ha realitzat una en-
questa sobre les necessitats i inquietuds més urgents de 
la comarca del Penedès a un univers de 500 empreses 
de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès.

Les principals preocupacions dels empresaris penede-
sencs es centren en la situació de les infraestructures 
viàries i ferroviàries, així com les infraestructures de 
comunicacions, les quals per la majoria dels enquestats 
no reuneixen la qualitat que requereix el desenvolupa-
ment de la seva activitat empresarial.

Les principals entitats i actors socials del Penedès fa 
temps que venen reivindicant la millora de les infraes-
tructures de la comarca, on encara estan pendents im-
portants projectes per executar com el desdoblament de 
la N340, el desdoblament de l’Eix Diagonal, o la millora 
de la xarxa ferroviària que passaria per incrementar les 
connexions amb Barcelona molt deficients a l’interior 
per Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia, com pel litoral 
des del Baix Penedès amb Tarragona. Tanmateix estan 
sense definir el futur eix orbital ferroviari i per la possi-
bilitat d’accedir al transport de mercaderies en tren.
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En el mateix sentit la preocupació per la situació de les 
xarxes de telecomunicacions és molt gran entre l’empre-
sariat penedesenc, amb el problema d’accés a la banda 
ample que es troben en molts polígons industrials. Sense 
serveis de banda ample, moltes empreses veuen tanca-
des les portes a oportunitats de negocis.

En l’actual context de crisi econòmica, les empreses 
que no disposen de les infraestructures adequades per 
a desenvolupar la seva activitat, estan competint en uns 
situació de desavantatge respecte a altres empreses com-
petidores. En aquests moments, aquests desavantatges 
poden comportar la desaparició de bona part del nostre 
teixit empresarial i de molts llocs de treball.

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. Impulsar les obres d’infraestructures pendents d’exe-
cució a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès i definir 
el calendari de la seva execució, especialment pel que 
fa a l’Eix Diagonal.

2. Fer les gestions davant de les operadores de xarxes 
de telecomunicacions per tal que tots els polígons in-
dustrials del Penedès puguin accedir a línies d’ADSL 
d’alta velocitat.

3. Reclamar al Govern de l’Estat la definició d’un ca-
lendari d’execució de les obres de desdoblament de la 
N340 al seu pas pel Penedès, evitant que aquesta obra 
incorpori més retards en la seva execució.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro 

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajut	eco-
nòmic	a	l’entitat	L’Avenç,	d’Esplugues	
de	Llobregat	(Baix	Llobregat),	per	a	la	
rehabilitació,	el	millorament	de	les	me-
sures	de	seguretat	i	l’adaptació	per	a	
persones	de	mobilitat	reduïda	de	l’edi-
fici	i	el	teatre	d’aquesta	entitat
Tram. 250-01944/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, diputat, 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 en la Comissió de Política Cultural: 

exposiCió de motius

L’Edifici de l’Avenç d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat) és un edifici singular que acull a més d’una 
dotzena d’entitats del municipi i compta amb un teatre 
amb capacitat per a unes dues-centes cinquanta per-
sones.

Amb el pas dels anys, un dels pocs equipaments cultu-
rals del municipi d’iniciativa social ha anat deteriorant-
se i cal adaptar-lo a les normes tant de seguretat com 
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

La Junta de l’Avenç ja ha fet front a importants despe-
ses de rehabilitació parcial. Ja s’ha elaborat el projecte 
de rehabilitació integral que inclou tant les mesures de 
seguretat que reclamen els bombers com l’adaptació a 
persones amb mobilitat reduïda que han de permetre la 
continuïtat de les activitats a l’edifici, especialment del 
teatre. El cost de l’execució del projecte supera els sis-
cents cinquanta mil euros, import que hipoteca el futur 
i les activitats de qualsevol entitat.

La rehabilitació de l’Avenç és una actuació que serveix 
per a dinamitzar cultural i socialment el municipi d’Es-
plugues de Llobregat pel servei que dona a les entitats 
que acull i que realitzen les activitats a l’edifici i per 
les diferents activitats culturals que es realitzen en el 
seu teatre.

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 ajudar econòmicament a l’entitat L’Avenç d’Es-
plugues de Llobregat (Baix Llobregat) per tal de fer 
front a les obres de rehabilitació, millora de les mesures 
de seguretat i adaptació per a persones amb mobilitat 
reduïda del teatre i edifici d’aquesta entitat.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	pla	d’acció	per	a	ajudar	les	
persones	que	fan	ús	dels	menjadors	
socials
Tram. 250-01945/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada en la Comissió de Benestar i Im-
migració: 

exposiCió de motius

Un dels efectes més dramàtics de la crisi econòmica és 
la quantitat de persones que estan patint amb més rigor 
els seus efectes i que estan sense sostre o sense recursos 
suficients per menjar.

Aquesta situació ha fet que els menjadors i albergs so-
cials, tant de titularitat municipal com els gestionats 
per entitats i ordres religioses estiguin completament 
desbordats. Una de les imatges més colpidores de l’ac-
tual crisi econòmica són les cues de famílies davant dels 
menjadors socials.

Un indicador de la situació és la situació del Banc dels 
Aliments de Barcelona, el qual ha vist com la demanda 
d’aliments s’ha incrementat tant, fins al punt de que els 
seus magatzems han quedat completament buits.

Tant els ajuntaments com les entitats estan assumint 
el cost de donar de menjar a moltes persones que jan 
quedat excloses del mercat laboral i que han exhaurit les 
seves prestacions i subsidis. Al marge d’això el nombre 
de persones que viuen al carrer s’ha incrementat en els 
darrers mesos.

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 establir un pla d’acció per ajudar a les persones 
que necessiten fer ús dels menjadors socials, establint 
una línia d’ajuts tant a les famílies sense recursos per 
a l’adquisició d’aliments com a les entitats i municipis 

que tenen en funcionament menjadors per a la gent ne-
cessitada.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	 la	mo-
dificació	 de	 l’article	 12	 de	 l’Ordre	
EDU/295/2008	relativa	al	procés	d’ava-
luació	en	l’educació	secundària
Tram. 250-01946/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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 i Carina Mejías Sánchez, 
diputat i diputada, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació i Universitats

exposiCió de motius

Una recent Sentència del Tribunal Suprem ha anul·lat 
l’article 14 del Reial Decret d’Ensenyaments Mínims 
del Batxillerat que permetia als alumnes de primer de 
Batxillerat amb tres o quatre suspensos avançar assig-
natures de segon, establint el que es pot anomenar una 
promoció automàtica encoberta.

Segons l’Alt Tribunal, aquest article del Reial Decret 
és contrari a l’article 36 de la Llei Orgànica d’Educa-
ció, que determina que els alumnes promocionaran de 
primer a segon de batxillerat quan hagin superat les 
matèries cursades o tinguin avaluació negativa de dues 
matèries «com a màxim».

El Suprem considera que ‘promocionar’ significa ‘pujar 
de categoria’ i assenyala que la Llei Orgànica d’Educa-
ció no estableix, a diferència del que passa amb l’Edu-
cació Secundària Obligatòria, la matrícula condicionada 
d’assignatures de segon que sí estableix el Reial Decret 
en unió amb les matèries de primer amb avaluació ne-
gativa.

L’ordre Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per 
la qual es determinen el procediment i els documents 
i requisits formals del procés d’avaluació i diversos as-
pectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació 
a les particularitats del batxillerat a distància i del bat-
xillerat nocturn, no recull la previsió del Reial Decret, 
però a l’Educació Secundària Obligatòria, la normativa 
d’avaluació i promoció de la Generalitat de Catalunya sí 
que contempla una promoció automàtica encoberta.
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Les línies generals de la promoció o repetició de curs 
a l’educació secundària obligatòria estan assenyalades 
a l’article 28.3 de la Llei Orgànica d’Educació que es-
tableix clarament que «A los efectos de lo dispuesto 
en el apartado anterior, los alumnos promocionarán 
de curso cuando hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en 
dos materias, como máximo y repetirán curso cuan-
do tengan evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de 
un alumno con evaluación negativa en tres materias 
cuando el equipo docente considere que la naturaleza 
de las mismas no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente, se considere que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica. Las Administraciones educativas 
regularán las actuaciones del equipo docente respon-
sable de la evaluación».

Segons la llei base de l’educació espanyola, els alumnes 
promocionaran només si tenen dos o menys assignatures 
suspeses, i en casos excepcionals, podran promocionar 
amb un màxim de tres matèries, cas excepcional aquest, 
que necessita una justificació per part dels responsables 
de l’avaluació.

La regulació que ha fet el Departament d’aquest article 
ha significat un abús de la norma en el mateix sentit 
que el Reial Decret de Batxillerat abans esmentat. Se-
gons l’article 12.3 de l’ORDRE EDU/295/2008, de 13 
de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació a 
l’educació secundària obligatòria, «Si escau, es comp-
tabilitzen com una única matèria les cursades amb el 
mateix nom en diferents cursos».

Això vol dir que els alumnes podran passar de segon a 
tercer, per exemple, amb matemàtiques i llengua catala-
na de primer i de segon pendents, ja que, als efectes de 
promoció es comptabilitzarien com una única matèria. 
Tot plegat suposa que un alumne podria acabar l’Edu-
cació Secundària Obligatòria amb dotze assignatures 
suspeses, per exemple amb matemàtiques de primer, 
segon, tercer i quart; llengua catalana de primer, se-
gon, tercer i quart; i, per exemple, llengua estrangera 
de primer, segon, tercer i quart, ja que aquestes dotze 
assignatures, segons l’article 12.3 de l’Ordre esmentada 
només comptabilitzarien com a tres matèries, i per tant, 
entrarien en els supòsits contemplats en l’article 28.3 de 
la Llei Orgànica.

Aquesta interpretació de la norma estatal suposa l’es-
tabliment de la promoció automàtica encoberta a l’edu-
cació secundària obligatòria, ja que permet els alumnes 
passar de curs amb tres assignatures suspeses sense 
cap tipus de limitació objectiva, i, a més, no estableix 
mesures per afavorir la recuperació de les assignatures 
suspeses permetent el còmput d’assignatures que tenen 
el mateix nom com a una sola.

La promoció automàtica encoberta, però, s’empitjora 
amb la Resolució de 6 de juny de 2008, de la Direc-
ció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat, per la 
qual s’aproven les instruccions per a l’avaluació final de 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria dels centres 
educatius privats, per al curs 2007-2008, que estableix 

que «a 1r i 3r cursos, el bloc format per les matèries op-
tatives i el treball de síntesi es considera com una única 
matèria a efectes d’avaluació i promoció», i per una 
altra banda que «A 2n i a 4t cursos, els crèdits variables 
(ja inclosos en la valoració de l’àrea corresponent) i el 
crèdit de síntesi no computen com a àrees a efectes de 
pas de curs».

Tot plegat deixa constància de la manca d’exigències 
a l’educació secundària en la que, no només es podria 
cursar fins a dotze assignatures suspeses, sinó que a 
més, les assignatures de optatives i el treball de síntesi 
en consideren com a única matèria a efectes de promo-
ció, i els crèdits variables i de síntesi no tenen cap tipus 
de consideració de cara a la promoció dels alumnes a 
l’ensenyament secundari.

Cal una nova redacció de l’article 12 de l’Ordre 
EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen 
el procediment i els documents i requisits formals del 
procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria 
que garanteixi els punts següents: 

1. L’eliminació de la promoció automàtica encoberta.

2. La introducció dels exàmens de recuperació al mes 
de setembre.

3. L’establiment al projecte educatiu dels criteris objec-
tius per a promocionar de curs amb tres assignatures 
suspeses.

4. La introducció de la necessitat de la majoria dels 
membres de l’equip docent per poder promocionar un 
alumne amb més de dues assignatures suspeses.

5. El còmput de les assignatures no superades de cursos 
anteriors de cara a la promoció de curs.

6. L’aprovació prèvia dels cursos anteriors per poder 
examinar-se de les diferents matèries.

7. La impossibilitat de passar de curs amb més de dues 
assignatures suspeses si una d’aquesta és una assigna-
tura instrumental.

8. L’equitat de tractament de les assignatures optatives 
amb les obligatòries.

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 modificar l’article 12 de l’Ordre EDU/295/2008, 
de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment 
i els documents i requisits formals del procés d’avalu-
ació a l’educació secundària obligatòria per donar-li el 
següent redactat: 

«Article 12. Promoció o repetició de curs.

1 En finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a 
conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent, en 
la sessió d’avaluació ordinària de juny o sessió d’avalua-
ció ordinària de setembre, decidirà sobre la promoció o 
repetició de l’alumnat, tenint en compte la seva evolució 
general en relació amb les competències bàsiques i l’as-
soliment dels objectius en les diferents matèries.
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2. En la sessió d’avaluació final ordinària, a realitzar 
el mes de juny, la Junta d’avaluació o Equip docent de 
grup, promocionarà al curs següent, exclusivament, a 
l’alumnat que hagi superat totes les matèries cursades 
fins a aquell moment.

3. El setembre, es promocionarà al curs següent l’alum-
nat que hagi superat totes les matèries o que, com a mà-
xim, tingui avaluació negativa en dues matèries d’entre 
totes les cursades fins al moment.

4. L’alumne haurà de repetir el curs en la seva totalitat 
i recuperar les pendents de cursos anteriors si, des-
prés de realitzada la prova extraordinària de setembre, 
hagués obtingut qualificació negativa en tres o més 
matèries, d’entre totes les cursades en l’etapa fins a 
aquell moment.

5. Excepcionalment podrà autoritzar-se la promoció 
amb avaluació negativa en tres matèries quan l’equip 
docent consideri que la naturalesa de les mateixes no 
li impedeix seguir amb èxit el curs següent, que té ex-
pectatives favorables de recuperació i que l’esmentada 
promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica. En 
tot cas i donada la rellevància per a l’aprenentatge de 
les matèries instrumentals de matemàtiques, llengua 
catalana i literatura, i llengua castellana i literatura, no 
es podrà aplicar l’esmentada excepcionalitat a aquells 
alumnes que tinguin pendents les esmentades matèries 
junt amb alguna altra de les cursades.

6. Els centres determinaran les condicions en les quals 
els alumnes puguin promocionar amb tres matèries sus-
peses i seran aplicades de forma individual. Aquests 
criteris hauran de ser donats a conèixer als alumnes 
al principi del curs i figuraran en el projecte educatiu. 
Suplementàriament la decisió d’autoritzar la promoció 
a un alumne amb més de dues assignatures suspeses 
requereix el vot favorable de la majoria dels membres 
de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, 
el vot del tutor o tutora serà diriment.

7. L’alumnat podrà repetir el mateix curs una sola vega-
da i dues vegades com a màxim dins de l’etapa. Excep-
cionalment, podrà repetir una segona vegada en quart 
curs si no ha repetit en cursos anteriors. Quan la segona 
repetició s’hagi de produir en l’últim curs de l’etapa, es 
prolongarà un any el límit d’edat establert a l’article 1.1 
del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a 
l’Educació Secundària Obligatòria.

8. La limitació de permanència prevista en l’apartat 
anterior no serà d’aplicació a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, que podrà romandre en l’etapa dos 
anys més, sempre que això afavoreixi la seva integració 
socioeducativa.

9. L’alumnat que hagi cursat segon o tercer de l’Edu-
cació secundària obligatòria, no estigui en condicions 
de promocionar a tercer o quart, respectivament, i hagi 
repetit una vegada en aquesta etapa, podrà incorporar-se 
en un programa de Diversificació Curricular, de tercer 
o de quart, respectivament, segons el condicionat de la 
normativa que desenvolupa els esmentats programes.

En el còmput de les matèries no superades, a efectes de 
promoció i titulació, es consideraran tant les matèries 
del propi curs com les de cursos anteriors.

10. Aquelles matèries de continguts progressius compu-
taran de forma independent (una per cada curs), i no es 
podran avaluar en un curs sense haver estat, prèviament, 
avaluades de forma positiva en l’anterior o anteriors. En 
el cas de no poder ser avaluades, es reflectirà als cor-
responents documents d’avaluació mitjançant el terme 
‘Pendent de Superar per contingut progressiu’. A tots 
els efectes, el terme ‘Pendent de Superar per contin-
gut progressiu’ tindrà la consideració de qualificació 
negativa.

Es consideren matèries de continguts progressius aque-
lles que tinguin continguts de manera total o parcial-
ment progressius o aquelles que s’imparteixin amb la 
mateixa denominació: 

– Ciències de la naturalesa de primer, segons i tercer; 
la Biologia i geologia de quart i la Física i química de 
quart. Per a ser avaluat de Física i química de quart o 
de Biologia i geologia de quart, l’alumnat haurà d’haver 
obtingut avaluació positiva en les Ciències de la natura-
lesa de cursos anteriors.

– Ciències socials, geografia i història de primer a 
quart

– Llengua castellana y literatura de primer a quart

– Llengua catalana i literatura de primer a quart

– Llengua estrangera de primer a quart

– Matemàtiques de primer a quart

– Educació física de primer a quart

– Tecnologia de primer a tercer

– Música de primer i de tercer

– Educació visual i plàstica de segon i tercer

– Religió de primer a quart

A les matèries optatives ofertades se’ls donarà el mateix 
tractament que a les matèries obligatòries.

11. L’alumnat que promocioni al curs següent amb 
avaluació negativa en alguna de les matèries haurà de 
seguir un programa de reforç destinat a recuperar els 
aprenentatges no adquirits, així com superar l’avaluació 
corresponent al mateix. Dins de l’autonomia de plani-
ficació pedagògica i organitzativa, els departaments de 
coordinació didàctica, sota la coordinació del cap o cap 
del departament, planificaran els esmentats programes 
en els quals s’especificaran els continguts mínims exi-
gibles, les activitats de recuperació i les possibles pro-
ves parcials que serveixin per verificar la superació del 
programa. Així mateix, els departaments determinaran 
el professorat responsable en el seguiment i avaluació 
del mateix.

No obstant això, amb caràcter general, en el cas d’un 
programa de reforç d’una matèria de contingut progres-
siu en el curs següent, serà el professor o professora 
que dóna|imparteix classe d’aquesta matèria en el grup 
en el qual hi ha matriculat l’alumne o alumna que faci 
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el seguiment i l’avaluació del programa. La superació 
d’aquest programa, que podrà determinar-se en qualse-
vol moment del curs, suposarà l’avaluació positiva de la 
matèria corresponent.

L’alumnat que no recuperés les seves matèries pendents 
per mitjà del programa de reforç, s’haurà de presentar 
en les proves extraordinàries de setembre.

12. Igualment, per a l’alumnat que no promocioni al 
curs següent, els departaments de coordinació didàctica 
dissenyaran un pla específic personalitzat, orientat a la 
superació de les dificultats detectades en el curs de nou 
acabat».

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez

Proposta	de	resolució	sobre	la	preins-
cripció	en	centres	educatius	d’ensenya-
ments	sufragats	amb	fons	públics	i	so-
bre	la	reserva	de	plaça	en	els	centres	
educatius
Tram. 250-01947/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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 i Carina Mejías Sánchez, 
diputat i diputada, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació i Universitats

exposiCió de motius

Entre el dia 23 de març i el 3 d’abril es realitzarà el 
procés de preinscripció escolar per a educació infantil 
de segon cicle, educació primària i educació secundària 
obligatòria (ESO) pel curs 2009-2010, segons recull la 
Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educa-
ció infantil, d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat, de formació professional, ar-
tístics, d’esports, d’idiomes o de formació de persones 
adultes.

En els darrers déu anys s’ha produït un endarreriment 
progressiu de l’inici i del període de preinscripció als 
centres sostinguts amb fons públics, sobretot pel que fa 
als ensenyaments que tenen caràcter obligatori. Així, si 

la preinscripció del curs 1999-2000 va iniciar-se l’1 de 
març de 1999 i va concloure el 12 de març, enguany s’ha 
retardat 22 dies l’inici d’aquesta inscripció.

D’aquesta manera si els cursos 1999-2000 i 2000-2001 
la preinscripció es va concentrar en la primera quinzena 
de març (del 6 al 17 de març el curs 2000-2001), a partir 
del curs 2001-2002 aquesta va passar a concentrar-se 
en la segona quinzena. Així els cursos 2001-2002 (del 
12 al 23 de març), 2003-2004 (del 17 al 31 de març), 
2006-2007 (del 21 de març al 3 d’abril), i 2008-2009 
(del 25 de març al 4 d’abril) van establir el seu període 
de preinscripció de l’etapa de l’educació obligatòria en 
la segona quinzena del mes de març.

Altres anys, però, s’ha retardat encara més el període 
de preinscripció, situant-lo durant la primera quinze-
na d’abril, com ara el cursos 2002-2003 (del 8 al 19 
d’abril), 2005-2006 (del 4 al 15 d’abril), o el 2007-2008 
(del 10 al 20 d’abril). Fins i tot, un curs, el 2004-2005, 
el primer amb el govern PSC-CC-ERC-ICV-EUiA al 
poder, aquesta es va endarrerir encara més, a la segona 
quinzena d’abril, situant-lo entre el 15 i el 30 d’abril.

Aquest endarreriment dificulta cada cop més, que les 
famílies puguin triar centre en primera opció, doncs 
dona menys temps a l’administració per poder plani-
ficar d’acord a les preferències de les famílies. Aquest 
fet, junt amb la reducció progressiva del pes de l’escola 
privada concertada en l’oferta de places educatives sos-
tingudes amb fons públics, fa que les opcions en prime-
ra preferència s’hagin reduït en els darrers anys, i que, 
cada cop, més pares abandonin la voluntat d’escollir 
un centre d’acord amb els seus valors, concepcions i 
creences, un dret fonamental reconegut, no només en 
la nostra Constitució i el nostre Estatut, sinó a nivell 
internacional mitjançant la declaració de Drets Humans 
i les seves normes complementàries.

L’endarreriment progressiu significa que la Generalitat 
de Catalunya es regeix per principis burocràtics més 
propis del segle xx que del xxi en el que són els ciu-
tadans els que s’han d’adaptar a l’Administració i no 
pas a l’inrevés, anant en contra de les tendències de la 
Nova Gestió Pública en la que el ciutadà és el centre de 
l’actuació pública, fet que fa imperatiu que sigui l’oferta 
la que s’adapti a la demanda.

Amb els períodes de preinscripció exposats amb an-
terioritat es fa del tot impossible que això sigui així. 
Cal, doncs replantejar-se el període de preinscripció per 
adaptar l’oferta de places sostingudes en fons públics a 
la demanda real de les famílies, és a dir adaptar l’Ad-
ministració a les famílies, i no pas a l’inrevés.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Modificar per als propers cursos els terminis de 
preinscripció de l’alumnat als centres educatius en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació 
infantil, d’educació primària, d’educació secundària 
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obligatòria, de batxillerat, de formació professional, 
artístics, d’esports, d’idiomes o de formació de persones 
adultes, per a que aquest període s’iniciï en la primera 
quinzena del mes de gener.

2. Evolucionar progressivament cap a un procés de pre-
inscripció continu en el que les famílies puguin reser-
var i escollir plaça entre els períodes de preinscripció 
i matrícula.

3. Establir l’empadronament educatiu, en el que les fa-
mílies puguin reservar plaça en un centre educatiu al 
seu fill o filla en el mateix moment del naixement o 
durant el període d’embaràs.

4. Garantir que les famílies que tenen escolaritzat 
els seus fills en l’etapa del 0-3 tinguin la garantia que 
aquests puguin continuar al mateix centre educatiu fins 
acabar totes les etapes que es fan en el centre.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez

Proposta	de	resolució	sobre	les	trans-
ferències	econòmiques	de	l’Estat	per	a	
polítiques	socials
Tram. 250-01948/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael López i Rueda i Montserrat Nebrera i 
González, diputat i diputada, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació 
i Universitats

exposiCió de motius

L’aprovació dels crèdits per a l’execució per part de les 
Comunitats Autònomes de programes de serveis soci-
als, infància, família i persones amb discapacitat per a 
enguany han suposat una disminució total de l’aportació 
del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport a les 
Comunitats Autònomes de 51.757.180,00 euros.

D’aquesta quantitat, Catalunya rebrà 7.943.306,53 euros 
menys que l’any passat, al passar l’aportació de l’Estat 
de 22.458.195,87 euros per l’any 2008, a 14.514.889,34 
euros per enguany. Aquesta disminució suposa una re-
ducció del 35,37 % de la partida pressupostària.

Amb aquesta reducció Catalunya, és, conjuntament 
amb les Comunitats de Madrid i Murcia, una de les 
comunitats més afectades pels retalls pressupostaris del 
govern de José Luis Rodríguez Zapatero a les polítiques 
socials.

Aquests retalls s’han centrat en partides socials impor-
tants, com són el Pla Concertat, que, malgrat haver tin-
gut un augment de l’1,35 %, realment suposa una dava-
llada ja que la pujada es troba per sota de l’augment de 
l’IPC. Més preocupant que l’augment per sota del cost 
de la vida del Pla Concertat ha estat l’eliminació del Pla 
del Voluntariat, la retallada del 92,94 % dels Programes 
de Recolzament a les Famílies i a la Infància, la reduc-
ció del 65,25 % del Pla de Desenvolupament del Poble 
Gitano, i la disminució del 60,55 % del Pla d’Acció per 
a Persones amb Discapacitat.

A aquestes retallades de les polítiques socials per part 
del Ministeri d’Educació i Afers Socials s’afegeix 
l’anunciada recentment pel Ministre de Treball, Ce-
lestino Corbacho, que consisteix en una retallada de 
prop del 30 % del pressupost dedicat a política social i 
integració de la població immigrada.

Tal i com han constatat els sindicats, el 40 % del pres-
supost que arriba a Catalunya pels ajuntaments és per 
fer polítiques d’inversió en els barris i tirar endavant 
programes per afavorir la convivència i un 50 % destinat 
a les escoles per donar resposta a les aules d’acollida 
escolar. La retallada del pressupost afecta sobretot a les 
polítiques iniciades per les mateixes administracions a 
nivell dels barris i les escoles, de les quals són benefici-
aris tota la ciutadania per la millora de la convivència i 
el nivell educatiu de tot l’alumnat, entre d’altres.

Però a més, aquests anuncis es contradiuen amb les 
declaracions i afirmacions del govern de José Luis Ro-
dríguez Zapatero i de José Montilla en el sentit que 
no hi hauria retallades en polítiques socials i que les 
reestructuracions pressupostàries suposarien, conjunta-
ment amb el reforçament de les inversions productives, 
l’enfortiment de les polítiques socials.

A tot això s’afegeix l’incompliment sistemàtic del go-
vern central del finançament necessari per a garantir 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència. Tal i com 
diu la moció 38/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, presentada per aquest grup i aprovada 
per la pràctica totalitat del Parlament, «la Llei estableix 
que s’ha de repartir a parts iguals entre l’Administra-
ció de l’Estat i les comunitats autònomes. Però en el 
desplegament actual de la Llei, el Govern de l’Estat no 
està aportant els recursos suficients i necessaris a les 
comunitats autònomes, i molt especialment a Catalu-
nya. Una prova d’això és que la Generalitat aporta dues 
terceres parts del cost, i l’Administració de l’Estat, la 
part restant».

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Govern de l’Estat a: 

1. Retirar la decisió de retallar els pressupostos dedi-
cats a polítiques socials i d’educació que suposen una 
transferència a les Comunitats Autònomes per aplicar 
projectes de cohesió social.

2. Enfortir i augmentar les transferències econòmiques 
a les Comunitats Autònomes pels projectes i plans des-
tinats a la cohesió social, com són el Pla Concertat, el 
Pla del Voluntariat, els Programes de Recolzament a 
les Famílies i a la Infància, el Pla de Desenvolupament 
del Poble Gitano, el Pla d’Acció per a Persones amb 
Discapacitat, i les partides destinades a política social 
i integració de la població immigrada.

3. Garantir la paritat en l’aportació dels fons necessaris 
per a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, en els 
termes denunciats i aprovats per la Moció 38/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Montserrat Nebrera González

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	pràctica	del	surf	d’estel
Tram. 250-01949/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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 i Joan Bertomeu i Berto-
meu, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Política Cultural.

exposiCió de motius

El kitesurfing o kitesurf, també conegut com kiteboar-
ding, i alguns cops a Europa com flysurfing, és una mo-
dalitat de navegació que consisteix en l’ús d’un estel de 
tracció (kite, de l’anglès), que està subjecta a l’esportista 
(kiter) per 4 o 5 línies, dues fixes a la barra, i les dues o 
tres restants passen pel centre de la barra i se subjecten 

al cos mitjançant un arnés, permetent lliscar sobre l’ai-
gua mitjançant una taula dissenyada a tal efecte.

Bàsicament aquest esport es practica aprofitant la força 
i la direcció del vent i la seva pràctica es produeix a la 
costa i al litoral. Donada la seva dependència del vent, 
la pràctica de l’esport, no està exempta de certs riscos 
tant per qui el practica com per els banyistes.

En els darrers anys a Catalunya i a Espanya s’ha produït 
un augment de la pràctica d’aquest esport i per tant dels 
accidents i conflictes entre esportistes i banyistes. Els 
primers han denunciat la manca de regulació que aquest 
esport té a Catalunya, mentre que els segons han denun-
ciat el perill que suposa per la seva seguretat física.

No cal dir, que la cada cop més important pràctica d’a-
quest esport, l’augment de la seva pràctica, sobretot per 
part dels turistes, i la importància dels conflictes que ha 
generat la manca d’una normativa clara de convivència 
entre els banyistes i els esportistes, fan recomanable 
que la Generalitat de Catalunya elabori una regulació 
de la seva pràctica.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a regular la pràctica responsable 
del kitesurf i esports nàutics semblants que inclogui les 
condicions de l’ús de la costa i el litoral per conciliar la 
pràctica de l’esport amb l’ús de les platges per part dels 
banyistes, així com la delimitació de zones per a la seva 
fer aquest tipus d’esports a la temporada alta d’ús del 
litoral i les platges.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Juan Bertomeu i Bertomeu

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	romànic	català	en	la	Llista	del	patri-
moni	europeu
Tram. 250-01950/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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 i Joan Bertomeu i Berto-
meu, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
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següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Política Cultural.

exposiCió de motius

La intenció de crear una Llista del Patrimoni Europeu 
es va anunciar per primera vegada en la Conferència 
«Europa pel Diàleg Intercultural» que va tenir lloc a 
Granada els dies 27 i 28 d’abril de 2006. Va ser promo-
guda en comú pels Ministeris de Cultura d’Espanya, 
Hongria i França i uns dies més tard, el 18 de maig, la 
proposta va ser presentada en el Consell de Ministres 
de Cultura de la Unió Europea i incorporada a l’agenda 
europea.

La posada en marxa oficial de la mateixa va tenir lloc 
en una sessió del Comitè del Patrimoni Europeu cele-
brada el 25 de gener de 2007 a Madrid, en la qual, a 
més de fer-se una introducció i una declaració oficial 
sobre el significat d’aquesta Llista, es van formalitzar 
les Regles del Procediment i les competències del Co-
mitè encarregat de seleccionar els béns i es van fixar 
els criteris de selecció dels mateixos i els documents i 
requisits amb els quals obligatòriament haurà de com-
plir cada candidatura. Aquests documents van obtenir 
la seva aprovació final després de la seva adopció en una 
reunió informal dels Ministres de Cultura dels Estats 
part de la Unió Europea celebrada a Berlín el 13 de 
febrer de 2007.

La finalitat de la creació d’aquesta nova categoria pa-
trimonial és subratllar la importància del patrimoni 
històric en la construcció d’Europa i, per tant, la ma-
teixa no ha d’entendre’s, i així ho explicita el document 
introductori, com una nova versió de la Llista del Pa-
trimoni Mundial d’UNESCO, sinó com un instrument 
per a la difusió dels béns que tenen|posseeixen un gran 
valor per a la història i la cultura europees. Tampoc 
no ens trobem davant d’una nova categoria o iniciativa 
patrimonial la comesa principal del qual sigui la pro-
tecció del patrimoni en si mateix, sinó d’una distinció 
que atorga la Unió Europea als béns culturals, monu-
ments, enclavaments naturals i urbans o llocs que pos-
seeixen una sèrie de valors en els quals poden veure’s 
reconeguts tots els europeus i el coneixement del qual 
i difusió, per tant, resulta de gran utilitat de cara al 
foment d’intercanvis culturals i socials entre els països 
i al desenvolupament i reforç de la identitat europea i 
del sentiment de pertinença de tots els ciutadans amb 
les seves institucions i símbols més destacats. En aquest 
sentit, i com apareix recollit en la pròpia Introducció 
elaborada pels Ministres Europeus de Cultura, aquesta 
iniciativa pot ser considerada com a complementària 
a la de les Rutes Culturals del Consell d’Europa. La 
similitud entre ambdós sistemes resideix en el fet de 
que ambdós tenen com final|finalitat la promoció d’un 
conjunt determinat de béns del patrimoni cultural dels 
països europeus que han estat seleccionats per presentar 
un gran valor històric o cultural per a la història d’Eu-
ropa, de les seves institucions i dels seus ciutadans, i 
no la protecció de la totalitat d’aquest patrimoni. En 
definitiva, ambdós sistemes, encara que destinats a tipus 
de béns diversos, constitueixen un model d’avaluació, 
qualificació, reconeixement i fusió d’aquell patrimoni 
europeu que millor pot instrumentalitzar-se per fomen-

tar determinats processos, com el diàleg intercultural, 
l’intercanvi científic, artístic i tecnològic, l’enfortiment 
de la identitat europea, la promoció del turisme cultural 
etc., és a dir, persegueixen finals|finalitats extrapatrimo-
nials en els quals la protecció del patrimoni és un aspec-
te secundari en el model tutelar exercit, que s’identifica 
més aviat amb la creació d’un model de gestió i difusió 
conjunta dels mateixos.

Els objectius i el significat de la categoria de Patrimoni 
Cultural Europeu són objecte de dos dels documents 
abans esmentats, la Introducció i la Declaració oficial 
dels Ministres de Cultura europeus respecte a la inicia-
tiva sobre la Categoria de Patrimoni Europeu. Ambdós 
manifesten el desig no només d’impulsar la dimensió 
europea dels béns i llocs seleccionats, sinó també de 
crear un important instrument comunitari per protegir 
i promoure el patrimoni cultural d’Europa instrumenta-
litzant-lo, al seu torn, com a incentiu per a la cooperació 
entre els Estats. El document introductori afirma que 
«La Categoria de Patrimoni Europeu s’ha dissenyat per 
promoure la dimensió transnacional dels béns cultu-
rals, monuments, llocs urbans o naturals, tangibles i 
intangibles, el patrimoni contemporani i tradicional i els 
llocs que hagin tingut un paper fonamental en el procés 
de construcció i unió d’Europa. El seu final|finalitat és 
estrènyer el suport dels ciutadans europeus a una iden-
titat cultural compartida i enfortir el seu sentiment de 
pertinença a un espai cultural comú». Les Regles del 
Procediment, per la seva part, assenyalen que «disse-
nyada per promoure l’apreciació de l’important paper 
que el patrimoni té en la integració europea, la Cate-
goria de Patrimoni Europeu, l’últim objectiu de la qual 
és convertir-se en una acció comunitària, estrenyerà la 
cooperació entre la Unió Europea, els seus estats part, 
les institucions nacionals i la Unió Europea i el Consell 
d’Europa així com entre els sectors culturals públic i 
privat». Finalment, la Declaració oficial, ancora aquests 
objectius en la defensa del patrimoni cultural com a 
vehicle de la identitat de les nacions, de la pròpia Unió 
Europea i de la seva valuosa diversitat cultural; En ella 
els Ministres de Cultura de la Unió Europea consideren 
que «la diversitat cultural i el dialogo intercultural són 
dos dels elements més característics de la identitat de la 
societat europea» i, per tant, proclamen que «el nostre 
patrimoni en tota la seva diversitat és un dels elements 
més definitoris de la nostra identitat, principis i valors 
comuns».

Reforçant aquests objectius d’implementació de la iden-
titat comuna, el llançament de la Llista de Patrimoni 
Europeu, les primeres declaracions del qual van tenir 
lloc el 19 de març de 2007, va coincidir amb la celebra-
ció del 50 aniversari del Tractat de Roma i amb l’entra-
da en vigor, el 18 de març, de la «Convenció sobre la 
protecció i promoció de la diversitat de les expressions 
culturals» adoptada per UNESCO el 20 d’octubre de 
2005 i que ha estat ratificada per 50 Estats, entre ells 
Espanya. Els valors i béns protegits per la mateixa 
s’han vist a més reforçats per la decisió del Parlament 
Europeu de proclamar el 2008 Any Europeu del Diàleg 
Intercultural, decisió que, a Espanya, s’ha materialit-
zat al Reial Decret de 16 de març de 2007 pel qual 
es crea i regula la Comissió Nacional per al Foment i 
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Promoció del Diàleg Intercultural. Aquesta Comissió, 
adscrita al Ministeri de Cultura, coordinarà l’acció de 
les diferents administracions públiques i assegurarà la 
participació de l’Estat, les Comunitats Autònomes, les 
entitats locals i la societat civil en el marc d’aquest 
Any Europeu. La Llista o Segell del Patrimoni Europeu 
ha d’entendre’s, per tant, també en el marc d’aquesta 
proclamació i com un instrument la continuïtat a llarg 
termini del qual facilitarà i promourà el manteniment 
del diàleg intercultural entre tots els europeus i entre 
les seves institucions.

Per posar en marxa la Llista en aquest el seu primer any 
d’etapa, s’han declarat com a pertanyents al Patrimoni 
Europeu tots els béns les candidatures dels quals fossin 
enviades abans del 15 de març de 2007 al Secretari del 
Comitè de la Categoria de Patrimoni Europeu, aquest 
any França. És a dir, en aquesta primera declaració s’han 
tingut en compte els criteris de selecció oficialment dis-
senyats pel Comitè a nivell nacional en la proposició de 
les candidatures, no pas més de quatre per cada Estat 
part, però aquestes no han competit entre si per obtenir 
la distinció, cosa que si succeirà en el futur.

L’article 2 de les Regles del Procediment per definir el 
Patrimoni Europeu i enumera els tipus de béns i va-
lors que ho integren: «Per als propòsits de la Llista del 
Patrimoni Europeu, els llocs que han jugat un paper 
fonamental en la història europea i que són emblemàtics 
per a la identitat europea i/o la interacció transnacional 
dintre de l’espai cultural europeu, es consideren com 
part del “Patrimoni Europeu”. Aquest inclou béns cul-
turals, monuments, llocs naturals o urbans, patrimoni 
tangible i intangible, contemporani i tradicional i llocs 
que tenen un paper fonamental en la compressió de la 
història i la cultura europees».

El romànic català forma part del primer estil artístic 
internacional que es dona al continent europeu i suposa 
un punt de trobada entre els diferents territoris euro-
peus connectats per tres eixos de comunicació cultural: 
les ordres monàstiques, sobretot les del Cister i les de 
Cluny, el culte pel pelegrinatge, que té com a màxima 
expressió el Camí de Sant Jaume, i les creuades.

A Catalunya la recepció del romànic té una mescla de 
tradició bizantina, sobretot en la pintura on l’escola ca-
talana segueix la tradició del mosaic bizantí, i tradició 
llombarda i italiana de la seva escultura. Aquesta obres 
mestres, com ara la portalada de l’església del monestir 
de Ripoll o bé les pintures de Sant Climent de Taüll, 
considerada com «una de les visions teofàniques més 
impressionants del romànic europeu».

El romànic català s’emmarca en un moment de la his-
tòria de Catalunya amb un profund sentit de projecció 
europea. A mitjan el segle x, els territoris de la Marca 
Hispànica carolíngia comencen un procés d’indepen-
dència respecte dels monarques francs, tot establint uns 
llaços més estrets amb el nord d’Itàlia i especialment 
amb Roma, amb la Santa Seu. A més, entre el segle x 
i xii, mentre es produeix la unió dels comtats catalans 
i l’expansió cap al sud, els comtes aprofundeixen les 
seves relacions amb els emperadors otònides i amb el 
regne de Navarra.

Però el factor determinant de la política catalana, serà, 
sobretot, amb la intensa relació amb Occitània, amb el 
comtat de Carcassona, que finalitzaria amb el problema 
càtar, la batalla de Muret.

En l’àmbit cultural, el romànic suposaria un renaixe-
ment cultural a casa nostre i una internacionalització de 
la nostra cultura amb el protagonisme de l’Abat Oliva, i 
a partir dels centres de culte romànics catalans com els 
monestirs de Cuixà i de Ripoll i les catedrals de Vic, 
Girona i Barcelona, que esdevenen en aquesta època 
en llocs de la cultura més alta i ciència en el panorama 
europeu; sovint assumint el paper de transmissors de la 
ciència i el saber acumulat pel món islàmic. Així, cal 
assenyalar la presència a Cuixà, en temps de l’abat Garí, 
dels venecians Pietro Orseolo i Giovanni Morosini entre 
d’altres, i la de Gerbert de Aurillac a Ripoll. Recor-
dem, per exemple, que l’any 1047 la biblioteca de Ripoll 
conservava 245 volums, amb obres de caràcter religiós 
majoritàriament (Bíblia, texts dels pares de l’Església, 
Agustín, Orígens, Isidoro i escriptors carolingis), però 
també obres clàssiques (Virgilio, Horacio, Cicerón, Bo-
ecio, Aristòtil) i islàmiques.

A més, el romànic català no es troba aïllat geogràfi-
cament, sinó que comparteix similituds i semblances 
amb el romànic que, paral·lelament va sorgir en altres 
territoris com ara l’Aragó, Occitània i el Rosselló.

Així ho ha entès el propi govern de la Generalitat de 
Catalunya. L’any 2000, en el canvi de mileni, el conjunt 
romànic de la Vall de Boí va ser declarat per la UNES-
CO Patrimoni de la Humanitat, i més tard, el setem-
bre del 2006, la Generalitat de Catalunya, va impulsar 
l’Acord de promoció de l’art romànic català mitjançant 
el Programa Romànic Obert 2007-2010, que havia de 
promocionar i protegir el nostre patrimoni romànic en 
un pla plurianual fins al 2010.

Donada la importància i qualitat del patrimoni cultural 
romànic a Catalunya, i atès que compleix perfectament 
amb els requisits inclosos a les Regles del Procediment 
per definir el Patrimoni Europeu, entenem que caldria 
que la Generalitat de Catalunya donés un pas més en 
la defensa del patrimoni cultural i artístic romànic de 
Catalunya i iniciés el procediment per a incloure’l dintre 
de la Llista del Patrimoni Europeu.

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 de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris 
per aconseguir que el romànic català s’inclogui dintre 
de la Llista del Patrimoni Europeu tot iniciant, alhora, 
converses amb els governs de les comunitats i territo-
ris que comparteixen el mateix tipus de romànic, per 
a poder presentar una oferta conjunta al Consell de 
Patrimoni

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Juan Bertomeu i Bertomeu

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
de	les	incidències	que	mantenen	en	
suspensió	el	projecte	de	reforma	inte-
gral	del	casal	per	a	gent	gran	L’Hospi-
talet	-	La	Florida,	de	l’Hospitalet	de	Llo-
bregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01951/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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 de 
Benestar i Immigració: 

exposiCió de motius

L’any 2005 el Govern de la Generalitat va adjudicar el 
contracte per a la redacció del projecte d’obra per a la 
remodelació d’un important centre d’atenció per a la 
gent gran, el Casal de Gent Gran de l’Hospitalet - la 
Florida. Un cop adjudicat aquest projecte, les obres per 
a la rehabilitació integral d’aquest equipament haurien 
de començar durant els primers mesos de l’any 2006.

Des d’aquest moment, és a dir, des de fa prop de tres 
anys, les obres de remodelació estan paralitzades, ja que 
el contracte es troba en suspensió temporal donat que 
la Generalitat i l’Ajuntament no s’han posat d’acord en 
el lloc on, provisionalment, s’han d’allotjar els usuaris 
mentre durin les obres a les que s’ha se sotmetre aquest 
equipament social.

Un altre dels incompliments que en relació a la reforma 
del Casal de Gent Gran de l’Hospitalet - la Florida s’està 
duent a terme és el relatiu a la promesa de no tancar el 
servei de menjador. Des d’aquest centre es feia un gran 
servei social amb el menjador, on acudien molta gent 
gran que rebien un servei de menjador que compensa-
va en molt casos les greus dificultats econòmiques que 
especialment pateix aquest col·lectiu donat les pèssimes 
pensions que reben.

L’estat actual del Casal de la Gent Gran l’Hospitalet - la 
Florida és deplorable. Les seves instal·lacions no són 
accessibles per a persones amb problemes de mobilitat, 
pateixen importants dèficits estructurals, humitats a les 
parets, manca de ventilació, la seva instal·lació elèctrica 
no està adequada a la normativa vigent, etc. La situació 
d’aquest equipament és fruit de més de 33 anys sense 
importants inversions ni reformes.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a solucionar, juntament amb l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat, les incidències que 
mantenen en suspensió el projecte de reforma integral 
del Casal per a la Gent Gran l’Hospitalet - la Florida, 
per tal que les obres s’iniciïn amb la major celeritat 
possible.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	
de	trens	Avant
Tram. 250-01952/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa de la Comissió de polítiCa territorial

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
i Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, Jordi Monta-
nya i Mias, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent proposta de resolució: 

exposiCió de motius

El servei de trens Avant entre les principals catalanes 
que a hores d’ara tenen accés a la xarxa d’alta velocitat 
(Lleida, Tarragona i Barcelona) és bastant limitat. Els 
usuaris del servei demanen que hi hagi una major oferta 
de trens que permeti com a mínim una circulació cada 
hora.

Actualment, RENFE té a la venda abonaments de 20, 
30, 40 i 50 viatges per als trens Avant, però aquests 
abonaments han de ser utilitzats durant un mes natu-
ral des de la seva compra. Això comporta que a molts 
usuaris no els surti a compte comprar-los perquè no els 
exhauriran.

L’establiment d’un abonament de 10 viatges o be l’am-
pliació del termini per a fer-lo servir permetrien una 
major flexibilitat als usuaris i no perdre diners amb 
aquests abonaments.

Tanmateix, els trens Avant no hi ha possibilitat de com-
prar bitllet d’anada i tornada i gaudir del corresponent 
descompte
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat que l’empresa 
RENFE adopti les següents mesures: 

1. Incrementar el nombre de circulacions dels trens 
Avant entre les tres capitals catalanes que tenen accés 
a la xarxa d’Alta Velocitat per tal que els usuaris puguin 
disposar d’un tren cada hora com a mínim.

2. Crear un abonament de deu viatges pels trajectes en 
tren Avant i ampliar el termini de validesa dels abona-
ment vigents fins a noranta dies des de la seva primera 
validació.

3. Possibilitar l’adquisició de bitllets d’anada i tornada 
en els trajectes amb els trens Avant amb el seu corres-
ponent descompte.

Palau del Parlament, 25 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Jordi Montanya i Mías

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	d’una	
campanya	per	al	compliment	de	la	pro-
hibició	de	vendre	begudes	alcohòliques	
als	menors
Tram. 250-01953/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 52558 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, M. Belén Pajares i Ribas, diputada, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta 
de resolució: 

exposiCió de motius

Catalunya va ser una de les primeres comunitats autò-
nomes en prohibir la venda i subministrament de be-
gudes alcohòliques a menors de divuit anys. Aquesta 
mesura que es va adoptar fruit d’una proposició de llei 
presentada pel Grup Popular responia a l’elevat consum 
de begudes alcohòliques entre la joventut catalana que 
exigia mesures per a preservar la seva salut.

Es va considerar que la lluita contra l’alcoholisme havia 
de ser un dels programes prioritaris de prevenció per a 

millorar la salut juvenil i promoure uns hàbits saluda-
bles de vida.

L’aplicació de la llei ha estat exemplar fins els darrers 
anys en que han proliferat tot una sèrie d’establiments 
comercials, especialment basars i botigues, que no com-
pleixen amb la prohibició de venda d’alcohol a menors 
d’edat.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha de-
nun ciat recentment que en determinades ciutats espa-
nyoles, a les zones de gran afluència juvenil, no només 
no es compleix la normativa sinó que és extraordinàri-
ament fàcil que un menor pugui adquirir begudes alco-
hòliques.

En el cas concret de la ciutat de Barcelona, aquesta va 
ser juntament amb València i Granada, on va haver 
menys dificultats per adquirir begudes alcohòliques per 
part de menors. En el cas de Barcelona, en el 88 % dels 
casos que els menors van voler adquirir una ampolla de 
whisky ho van aconseguir i en un 93 % dels casos van 
poder consumir cervesa.

Les tasques d’inspecció sobre aquests locals que ve-
nen begudes alcohòliques a menors s’han d’incremen-
tar i especialment s’ha de recordar als comerciants de 
la prohibició de vendre alcohol a menors d’edat i que 
exigeixin un document d’identitat per assegurar-se de 
l’edat del comprador.

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. Iniciar una campanya d’inspeccions a establiments 
comercials sobre el compliment de la prohibició de ven-
da de begudes alcohòliques a menors d’edat.

2. Iniciar una campanya que recordi als establiments co-
mercials la prohibició de venda de begudes alcohòliques 
a menors d’edat i la conveniència d’exigir que s’acrediti 
per mitjà d’un document d’identitat la majoria d’edat per 
poder comprar begudes alcohòliques.

Palau del Parlament de Catalunya, 26 de març de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
M. Belén Pajares i Ribas
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Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	dels	recursos	destinats	al	servei	
del	torn	d’ofici	en	els	pressupostos	de	
la	Generalitat	per	al	2009
Tram. 250-01954/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 52616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

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

La crisi econòmica que està vivint les famílies del nos-
tre país, els sector productius, i el teixit empresarial i 
comercial en general, està provocant entre altres con-
seqüències l’augment de la conflictivitat, i la litigiositat. 
Aquesta realitat ha estat denunciada pels professionals 
del dret que han vist com les peticions per rebre as-
sistència jurídica gratuïta es va incrementar durant el 
passat any 2008, i continua aquesta mateixa dinàmica 
durant aquests primers mesos del 2009.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha fet publiques 
unes xifres que demostren que la crisi econòmica tam-
bé es nota en el fet d’usar més el servei del torn d’ofici 
i d’assistència jurídica gratuïta en totes les jurisdicci-
ons.

En l’àmbit mercantil, les designacions d’advocats d’ofici 
per atendre empresaris o famílies que es declaren en 
fallida ha crescut exponencialment, de 6 atencions el 
2007 contra les 101 de l’any passat. Pel que respecte 
l’àmbit laboral, les designacions del torn d’ofici s’ha in-
crementat un seixanta per cent per reclamacions per ra-
ons com ara l’impagament de sous. Una dada important 
és la presència de lletrats d’ofici en la jurisdicció penal. 
Aquest àmbit representa un 85 per cent l’assistència del 
torn d’ofici a arrestats. Durant l’any 2008, els lletrats del 
torn d’ofici van atendre aproximadament 6.500 persones 
més que respecte l’any anterior.

Per tal de garantir l’existència i el correcte desenvolu-
pament de l’assistència jurídica gratuïta, el Govern de 
la Generalitat, a través del Departament de Justícia, en 
els seus pressupostos per aquest any 2009, destina 54 
milions d’euros per a pagar el servei del torn d’ofici 
a Catalunya. Donat l’important increment de petici-

ons d’advocats d’ofici, prop d’un vint per cent més, el 
pressupost destinat per aquest servei públic pot resultar 
insuficient.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a incrementar els recursos destinats 
en el pressupost de la Generalitat pel 2009 a sufragar el 
servei de torn d’ofici a Catalunya per tal de garantir el 
dret a l’assistència jurídica gratuïta a totes aquelles que 
requereixin d’aquest servei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’objectiu	del	futur	projec-
te	de	llei	del	cinema
Tram. 302-00158/08

Esmenes presentades
Reg. 53006 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 53006)

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 allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’objectiu del futur projecte de llei del cinema, amb N.T: 
302-00158/08.

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt número 1: 

«1. Que anule su tramitación en aquellos artículos y 
apartados que establecen obligaciones, cuotas, impo-
siciones y sanciones lingüísticas al sector cinemato-
gráfico.»
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2 esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt número 2: 

«d) Que cualquier medida de impulso del catalán en la 
producción y exposición cinematogràfica se haga me-
diante acciones positivas de fomento con el acuerdo de 
las productoras, las salas de exposiciones y el sector 
audiovisual.»

Palau del Parlament, 31 de març de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	de	la	sanitat	
pública
Tram. 302-00159/08

Esmenes presentades
Reg. 53236, 53237 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 53236)

a la mesa del parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten les següents esme-
nes al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de la sanitat pública (N. T. 
302-00159/08).

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

De supressió dels punts 1 i 2 del text de la Moció.

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

De substitució del punt 3 del text de la Moció. Nova 
redacció:

1. Continuar elaborant un informe, en ares al bon go-
vern i la transparència, on es fa balanç de l’estat de 
situació dels equipaments i infraestructures sanitàries 
previstes per al període 2004-2012 al pla d’inversions 
Horitzó 2012, on s’incorporarà les actuacions de les 
quals es va donar difusió a través del fulletó «1000 dies 
invertint en salut» publicat a l’agost del 2006, en el 
que s’informa de l’estat d’execució del pla d’inversions 
en equipaments de salut, amb indicadors de seguiment 
global i per les diferents fases i informació de detall, on 
es relacionaran: les noves actuacions incorporades en 
el pla d’execució d’inversions, les actuacions que han fi-
nalitzat i estan disponibles i les novetats referides l’estat 
de situació de la tramitació de les actuacions. 

3 esmena núm. 3

De modificació

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

De substitució del punt 4 del text de la Moció. Nova 
redacció:

2. Iniciar el més aviat possible les accions legals opor-
tunes per tal de procedir a una nova adjudicació i així 
poder finalitzar les obres d’equipaments sanitaris afec-
tats en cas de fallida d’empreses adjudicatàries, amb 
l’objectiu que s’acceleri el més aviat possible l’entrada 
en servei de l’equipament. 

4 esmena núm. 4

De supressió

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

De supressió dels punts 5 i 6 del text de la Moció. 

Palau del Parlament, 31 de març de 2009

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 53237)

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la sanitat pública (tram. 302-00159/08).
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1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició d’un nou punt núm. 7

«7. a) Donar compte de tots els compromisos adquirits 
per part del Departament de Salut.

b) Donar compte de tots els compromisos adquirits per 
part del Departament de Salut a través de fulletons com 
el de «Mil dies invertint és salut».

c) Donar compte de plans com el Pla d’equipaments 
de salut que inclou atenció primària, hospitals, salut 
mental i equipaments sociosanitaris, plans directors, 
el mapa sanitari, les recomanacions dels informes 
d’experts, del consell de les professions, entre d’altres, 
anunciats pel Departament de Salut al llarg dels últims 
anys i no realitzats.

d) Donar compte de l’estat d’execució i de les previsi-
ons pressupostaries pel que fa al Departament de Salut, 
empreses públiques que en depenen, ens i organismes 
autònoms, Servei Català de la Salut i Institut Català 
de la Salut.

e) Donar, així mateix, explicacions a les diverses ad-
ministracions, ajuntaments, institucions, consorcis, 
fundacions, empreses públiques o privades, i persones 
afectades pels incompliments de les previsions i retards 
per tal que puguin planificar, d’acord a un mínim prin-
cipi de realitat, i no es trobin encara més afectades per 
la manca de planificació i previsió del Departament 
de Salut.» 

Palau del Parlament, 30 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del GP de CiU Diputat del G. P. de CiU

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	su-
perar	la	crisi	econòmica
Tram. 302-00160/08

Esmenes presentades
Reg. 53001 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 53001)

a la mesa del parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent esmena 
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris de priorització de la despesa i les 
mesures d’austeritat del sector públic per a coadjuvar a 
superar la crisi econòmica (N. T. 302-00160/08).

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

De substitució de tot el text de la Moció. Nova redac-
ció: 

«El Parlament de Catalunya, atesa la situació actual 
de profunda crisi econòmica, i considerant la reduc-
ció del 25 % de determinades partides pressupostàries, 
constata la necessitat de reforçar les mesures d’auste-
ritat i contenció de la despesa posades en marxa per 
l’executiu i, per aquest motiu, insta al Govern de la 
Generalitat a: 

1) Assegurar el compliment de la reducció aplicada a 
les dotacions pressupostàries inicials per a 2009, de 
les partides: 

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicaci-
ons

226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de 
promoció

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives

226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucio-
nals
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226.0005 Organització de reunions, conferències i 
cursos

227.0005 Estudis i treballs tècnics

240.0001 Despeses de publicacions

2) Donar compte de la congelació de retribucions dels 
alts càrrecs de la Generalitat posada en marxa a l’exer-
cici 2009.

3) Donar compte de l’aplicació del Decret 243/2004, de 
30 de març, que limita les contraprestacions per extin-
ció contractual i les indemnitzacions 

4) Informar específicament del compliment dels punt 1), 
2) i 3) a través de la informació que trimestralment el 
Govern lliura en el marc de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, en compliment de la Llei de fi-
nances públiques.

5) Elaborar i remetre al Parlament, semestralment, un 
informe sobre l’evolució dels terminis de pagament del 
sector públic Generalitat vers els seus proveïdors.»

Palau del Parlament, 31 de març de 2009

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	marc	que	regula	les	or-
ganitzacions	representatives	del	sector	
agrícola	i	ramader
Tram. 302-00161/08

Esmenes presentades
Reg. 52704 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 52704)

a la mesa del parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el marc que regula les organitzacions representatives 
del sector agrícola i ramader (N. T. 302-00161/08).

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

De substitució de tot el text de la Moció. Nova re-
dacció: 

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat 
que el «Proyecto de Ley de creación de órganos con-
sultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de 
determinación de las bases de representación de las 
organizaciones profesionales agrarias», en tramitació 
al Congrés dels Diputats, respecti les competències que 
l’Estatut de Catalunya li reconeix a la Generalitat en 
allò que pertany a l’àmbit de l’agricultura, de la rama-
deria i de l’activitat agroindustrial i alimentària.

2. El Parlament de Catalunya tramet aquest acord als 
Grups Parlamentaris presents en el Congrés dels Dipu-
tats i, així mateix, al Govern de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 31 de març de 2009

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

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
sobre	l’Espai	Europeu	d’Educació	Su-
perior
Tram. 401-00032/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 53, 01.04.2009, DSPC-P 78

El Parlament de Catalunya manifesta que:

a) L’Espai Europeu d’Educació Superior és una oportu-
nitat per a construir un sistema universitari propi de més 
qualitat i al servei de la societat a què es deuen totes les 
institucions d’educació superior. El seu desplegament 
ha de reforçar la vocació de la universitat com a servei 
públic i la seva funció social, i també la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés a l’educació superior.

b) El diàleg i la concertació permanent són les úniques 
vies que permeten canalitzar les legítimes aspiracions 
de tots els membres de la comunitat universitària i de 
la resta de la societat.

c) Dóna suport als rectors i a la resta de la comunitat 
universitària en llur voluntat de mantenir la normalitat 
acadèmica que ha de regir la vida universitària.

d) Cal continuar i aprofundir l’explicació del desplega-
ment de l’Espai Europeu d’Educació Superior a tota la 
comunitat universitària i a la societat en general per a 
aconseguir els majors consensos.

e) Cal preservar l’espai públic i garantir l’expressió lliu-
re de les idees de tots els membres de la comunitat, drets 
imprescindibles de tota societat democràtica.

f) Cal un sistema de beques universitàries que garan-
teixi l’equitat en l’accés dels ciutadans a l’educació su-
perior.

g) L’assignació de recursos suficients és imprescindible 
per a garantir el bon desplegament de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Palau del Parlament, 1 d’abril del 2009

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	Dia	Mundial	de	Consci-
enciació	sobre	l’Autisme
Tram. 401-00033/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 53, 02.04.2009, DSPC-P 79

Avui, 2 d’abril, és el Dia Mundial de Conscienciació 
so bre l’Autisme.

L’autisme és un trastorn del desenvolupament que apa-
reix els primers mesos de vida i que persisteix al llarg 
d’aquesta.

L’any 1913 el psiquiatre suís Eugen Bleuler introdueix 
per primera vegada el mot autisme en el vocabulari de 
la psiquiatria per donar nom a una simptomatologia apa-
reguda amb relació a l’esquizofrènia de «tancament en 
un mateix». 

En l’actualitat, l’autisme o els «trastorns d’espectre 
autista» es consideren diferents de les psicosis i les 
esquizofrènies. L’autisme va lligat a diferents graus 
d’alteració del llenguatge i de la comunicació, de les 
competències socials i de la imaginació, i a altres tras-
torns de conducta. L’autisme afecta aproximadament un 
de cada cent cinquanta naixements. El sexe masculí és 
el més afectat, en una proporció de quatre a un.

Des dels primers casos diagnosticats fins al moment ac-
tual, hem avançat força en el diagnòstic diferencial i en 
el tractament i l’acompanyament dels infants autistes i 
llurs famílies. Malauradament, però, aquest avenç resul-
ta insuficient i requereix el màxim esforç de tothom per 
a minimitzar, tant com sigui possible, l’impacte d’aquest 
trastorn en la qualitat i l’estil de vida de la persona afec-
tada i de la seva família o el seu entorn més proper.

A més, essent una malaltia neurològica que afecta tots 
els àmbits vitals de la persona –el seu estat de salut, 
els estils de vida, la socialització, l’educació, la vida 
laboral, etc.–, requereix una intervenció transversal i 
decidida de les institucions, els agents socials i les as-
sociacions per a donar resposta a les necessitats dels 
infants amb autisme i de llurs famílies.

El Parlament de Catalunya ha donat prioritat a l’atenció 
a les persones amb problemes d’autisme i, per mitjà de 
la Resolució 280/VIII, ha instat el Govern a posar en 
funcionament un grup de treball sobre l’autisme, coor-
dinat pel Departament de Salut, que ha d’elaborar un 
protocol per a millorar la detecció precoç de l’autis-
me, el tractament especialitzat, el model organitzatiu 
assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les 
escoles. 

Avui, el Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia 
Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, expressa 
el seu suport a les persones i les famílies que pateixen 
directament aquesta malaltia, i reconeix la tasca que les 
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associacions d’afectats i llurs famílies acompleixen per 
incrementar la sensibilització de la societat envers els 
infants amb autisme, i també la feina que fan per acon-
seguir un compromís social que millori llur qualitat 
de vida i l’accés als serveis i les intervencions socials i 
sanitàries que necessiten. 

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2009

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
195/VIII	del	Parlament	de	Catalunya,	so-
bre	l’augment	de	la	dotació	pressupos-
tària	al	Consell	Català	del	Moviment	Eu-
ropeu
Tram. 290-00154/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52593 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Núm. de resolució: 290-00154/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 195/
VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la 
dotació pressupostària al Consell Català del Moviment 
Europeu

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 146.4 i els concordants del Reglament 
del Parlament, es dóna compliment a la resolució 195/
VIII amb el document annex.

Barcelona, 25 de març de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

annex

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 195/VIII, sobre 
l’augment de la dotació pressupostària al Consell Cata-
là del Moviment Europeu, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

L’aportació prevista al pressupost de la Generalitat de 
2009 per a l’entitat Consell Català del Moviment Euro-
peu és de 65.000 euros

La partida pressupostària és la PR0102 D/482000700/ 
1210 del pressupost de la Secretaria per a la Unió Eu-
ropea. És una partida nominativa, el que vol dir que és 
exclusivament per destinar a aquesta Entitat.

L’any 2008 tenia una dotació de 48.081 i per al 2009 es 
va augmentar en 16.919 euros, per deixar-la en 65.000 
euros.

Per tant, afirmem que s’ha donat compliment a la Reso-
lució 195/VIII del Parlament de Catalunya.

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	323/VIII,	sobre	el	programa	d’actes	
commemoratius	del	seixantè	aniversa-
ri	de	la	Declaració	universal	dels	drets	
humans
Tram. 290-00279/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52437 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Núm. de resolució: 290-00279/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 323/VIII, 
sobre el programa d’actes commemoratius del seixan-
tè aniversari de la Declaració universal dels drets hu-
mans

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 323/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a què amb relació al seixantè 
aniversari de la Declaració universal dels drets humans, 
donés suport al programa d’actes commemoratius que 
elaborava l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets 
Humans conjuntament amb les organitzacions de Ca-
talunya que treballen en aquest àmbit i a fer-ne pro-
moció.

El 10 desembre de 1948 l’Assemblea General de Na-
cions Unides va a aprovar la Declaració Universal 
dels Drets Humans. L’Oficina de Promoció de la Pau 
i dels Drets Humans va creure adient de fer actes de 
commemoració que permetessin assolir diversos ob-
jectius: 

– Donar compliment a les Resolucions de Nacions Uni-
des en las que es demana que es commemorin aquestes 
dates per tal de sensibilitzar a les societats sobre la im-
portància de la Declaració.
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– Reforçar el treball en xarxa col·laborant amb diverses 
entitats/institucions per tal de realitzar la commemo-
ració.

– Donar visibilitat a la creació de l’Oficina i a les seves 
actuacions. Per aquesta raó s’ha cregut convenient la 
creació d’un logotip que anirà acompanyant totes les 
actuacions de l’Oficina relatives a la commemoració 
de la Declaració Universal. També s’està treballant per 
incloure la Declaració Universal a la revista.

Les activitats previstes per a la commemoració i que 
han de permetre assolir els objectius esmentats són les 
següents: 

1. seminari sobre drets humans i JustíCia transiCi-
onal

Dates: 30 Juny - 1 juliol de 2008

Lloc: Casa Convalescència.

Col·laborador: Escola Cultura de Pau (UAB)

Objectius: 

– Analitzar les polítiques i les pràctiques de justícia 
transicional en la fase de negociació i de posterior im-
plementació d’acords de pau a partir de l’estudi de l’ex-
periència de practitioners i de casos significatius.

– Identificar bones pràctiques i lliçons apreses sobre 
justícia transicional a través de l’intercanvi d’experièn-
cies d’experts en la matèria, tant acadèmics com prac-
titioners.

– Aprofundir en els coneixements sobre justícia transi-
cional dins l’àmbit espanyol.

Característiques: Diverses sessions amb experts. Cada 
sessió compta amb un acadèmic, un professional (en 
el sentit de persona que hagi estat present durant un 
procés de pau), un representant d’una organització de 
drets humans, i un moderador.

Continuïtat: S’elaborarà un document amb les princi-
pals conclusions del seminari.

2. seminari sobre ConfliCtes, drets humans i mitJans 
de ComuniCaCió

Dates: 14-15 de novembre de 2008

Lloc: Centre Internacional de Premsa

Col·laboradors: Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Observatori de cobertura informativa dels conflictes 
de la UAB.

Objectius: 

– Analitzar els reptes amb què es troben els periodistes 
que informen sobre situacions de conflicte a Àfrica, 
Amèrica Llatina i el Pròxim Orient.

– Discutir i difondre recomanacions per afavorir la 
construcció de la Pau i la defensa dels Drets Humans.

– Proposar instruments de seguiment i formació que 
contribueixin a millorar la tasca dels mèdia.

Característiques: Es tracta de contraposar per una ban-
da l’anàlisi dels conflictes portat a terme pels experts o 

professionals que hagin estat presents en negociacions, 
amb l’anàlisi de la cobertura dels conflictes i per últim 
amb la explicació de l’experiència dels corresponsals 
de guerra.

Continuïtat: Proposta d’Annex al Codi Deontològic dels 
periodistes sobre tractament de conflictes i promoció 
dels Drets Humans.

3. CommemoraCió del dia internaCional dels drets 
humans

Dia: 18 desembre de 2008

Lloc: Sala d’Actes del DIREP

Col·laborador: Ajuntament de Barcelona, Diputació 
de Barcelona i Federació Catalana d’ONGs pels Drets 
Humans

Objectius: Realitzar un acte institucional de comme-
moració dels Drets Humans en el 60è aniversari de la 
aprovació de la seva declaració.

Característiques: Conferència magistral sobre els drets 
humans a càrrec de Carlos Castresana, Comissionat de 
Nacions Unides contra la impunitat a Guatemala, i lliu-
rament del II Premi de recerca en Drets Humans.

Continuïtat: Publicació de l’estudi guardonat amb el 
premi.

Publicitat: En el marc d’aquest acte es va publicar un 
anunci al diari El Periódico de Catalunya.

4. assemblea de la xarxa euromediterranea pels 
drets humans

Dia: 10-12 desembre de 2008

Lloc: Sala d’Actes de l’Escola d’Administració Públi-
ca

Col·laborador: Agencia Catalana de Cooperació al De-
senvolupament.

Un centenar de representants de 80 entitats dedicades a 
la defensa dels Drets Humans a Europa i la Mediterrània 
es van reunir durant tres dies a Barcelona per celebrar 
la 8a Assemblea General de la Xarxa Euromediterrània 
de Drets Humans. Es tracta d’una xarxa creada l’any 
1997 i que aplega 80 entitats que treballen pels drets 
humans a països com Algèria; Israel; Jordània; Líban; 
Marroc; Palestina; Turquia o Egipte. També en formen 
part entitats de França; Finlàndia; Dinamarca o l’Estat 
espanyol (ACSUR Las Segovias i l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya).

A banda d’aprovar els informes financers i d’activitats 
i triar els nous membres del comitè executiu de la xar-
xa, la 8a Assemblea va abordar temes com la situació 
a Israel i Palestina; l’educació en Drets Humans; les 
migracions o els drets humans des d’una perspectiva 
de gènere. La reunió de la Xarxa Euromediterrània de 
Drets Humans a Barcelona, coincidint amb el 60è ani-
versari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
la van organitzar l’Oficina de Promoció de la Pau i dels 
Drets Humans de la Generalitat i l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
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5. suport a la Caravana dels drets humans del Con-
seJo general de la abogaCía

La caravana dels drets humans és una iniciativa del 
«Consejo General de la Abogacía», per tal de comme-
morar el 60è aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets Humans. Aquesta caravana ha estat itinerant per 
tot l’estat espanyol i va arribar a Catalunya el desembre 
de 2008. L’itinerari es va pactar amb diferents col·legis 
d’advocats,. Les ciutats on va ser l’exposició son: Reus 
(25 de Novembre al 1 de Desembre), Barcelona, (10-15 
de Desembre) Terrassa (17 al 22 de Desembre), Girona 
(3 al 8 de Desembre).

L’exposició es composa de cinc immensos contenidors 
temàtics. En cadascú d’ells es tracta un tema diferent: 
(1) Dades sobre la Declaració Universal dels drets hu-
mans, (2) Explicació d’un viatge en pastera; (3) Sobre 
les conculcacions dels drets humans; (4) Violència mas-
clista; i (5) Explica el Consell i accepta aportacions.

6. exposiCió dels ddhh al metro de barCelona

L’alfabet dels drets humans al Metro, (Desembre-2008) 
és una exposició feta per 11 il·lustradors. Se’ls va de-
manar que dissenyessin cada una de les lletres que for-
men el terme drets humans. Cada una d’aquestes lletres 
s’ubica en gran format als diferent espais que cedeix 
TMB, acompanyades d’un text breu que relaciona la 
lletra amb uns valors i drets concrets, que ens parla de 
la ciutat i dels drets humans. Cada lletra correspon a 
una bona pràctica relacionada amb els àmbits següents: 
educació, igualtat/no-discriminació, violència/diàleg, 
vot dels immigrants, mitjans de comunicació, partici-
pació, mobilitat, habitatge, consum responsable i medi 
ambient.

Col·laboradors: Ajuntament de Barcelona i Diputació 
de Barcelona.

A banda de les actuacions esmentades també s’ha creat 
un logo que s’ha fet servir a totes les comunicacions i 
publicacions de l’any (i que es tramet en annex) i s’ha 
creat un espai a la web on s’expliquen totes les activitats 
que s’han dut a terme (també consta a l’annex)

Barcelona, 24 de març de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
324/VIII,	sobre	l’increment	dels	recur-
sos	destinats	a	les	organitzacions	no	
governamentals	que	treballen	en	l’àm-
bit	de	la	sida
Tram. 290-00280/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52373 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Núm. de resolució: 290-00280/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 324/VIII, 
sobre l’increment dels recursos destinats a les organit-
zacions no governamentals que treballen en l’àmbit de 
la sida

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 324/VIII sobre l’increment 
dels recursos destinats a les organitzacions no governa-
mentals que treballen en l’àmbit de la sida, respecte al 
seu compliment informem del següent: 

L’import de la convocatòria de l’any 2008 va ser de 
1.458.800 euros. Tradicionalment s’han pogut fer in-
crements per damunt del IPC.

La intenció d’enguany però, és mantenir la mateixa 
quantitat, tot i reducció d’un 10 % per part del Plan 
Nacional del Sida del Ministeri de Sanitat i Consum, 
que s’incorpora a la partida pressupostària destinada 
a la convocatòria de subvencions a les ONG. El que 
suposaria que el Departament de Salut incrementa en 
un 10 % la seva aportació i pot mantenir les aportacions 
a les entitats equiparables a l’any passat.

En l’actualitat estem en el procés d’aprovació de la nova 
llei de salut pública i de la creació de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, de la qual dependrà el nou 
model de contractació dels serveis de salut pública on 
estaran incloses les ONG de lluita contra la sida. Per la 
qual cosa, aquest any 2009, serà un any de transició en 
espera d’elaborar el model de contractació de la nova 
Agència de Salut Pública, que contemplarà aquest as-
pecte.

Barcelona, 23 de març de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
325/VIII,	sobre	la	col·laboració	en	pro-
grames	de	condemna	del	reclutament	
i	la	utilització	d’infants	soldat	en	con-
flictes	armats
Tram. 290-00281/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 52361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Re-
solució 325/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la 
col·laboració en programes de condemna del recluta-
ment i la utilització d’infants soldat en conflictes ar-
mats, sol·licito pròrroga del termini de la tramitació de 
referència.

Barcelona, 23 de març de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident del Govern de la Generalitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Vicepre-
sidència (reg. 52361).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 15 de 
maig de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 31.03.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
335/VIII,	sobre	la	formació	i	el	reciclatge	
dels	treballadors	en	actiu
Tram. 290-00291/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52347 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Núm. de resolució: 290-00291/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 335/VIII, 
sobre la formació i el reciclatge dels treballadors en 
actiu

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, pel que fa al compliment de la Resolució 
335/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la forma-
ció i el reciclatge dels treballadors/ores en actiu, amb 
núm. de tramitació 290-00291/08, i d’acord amb el que 
disposa l’article 146.4 en relació amb l’article 140.3 del 
Reglament del Parlament, 

informo: 

La Generalitat de Catalunya ha mantingut la sol·licitud 
de la total territorialització dels fons de formació conti-
nua, i ho ha continuat fent en els últims mesos.

En aquest sentit, van presentar-se el recursos de l’any 
1993, sentenciats pel Tribunal Constitucional l’any 2002 
on es donava la raó a la Generalitat, altres recursos pos-
teriors i s’arriba a l’últim recurs positiu de competències 
en contra del Reial Decret 395/2007.

Des de l’any 2004, l’Administració central va començar 
a territorialitzar el fons de formació contínua. Aquesta 
territorialització s’ha fet per mantenir un principi ja ma-
nifestat pel aleshores Ministre de Treball, Sr. Caldera, 
que deia que el compliment de la sentència havia de ser 
de manera «gradual». De fet, els recursos per a la for-
mació contínua s’han incrementat en més de 70 milions 
d’euros entre els anys 2003 i 2007.

A la pràctica, independentment que Catalunya ha de-
mandat en tots els àmbits possibles la total territoria-
lització, des de l’any 2005, es produeix una distribució 
inicial de fons de formació contínua i després, més o 
menys sobre el mes de juliol, una nova addenda per 
diners no executats en formació de demanda, seguint el 
criteri estatal de distribuir els fons d’acord amb el per-
centatge de població ocupada de Catalunya en relació 
amb la del territori estatal.
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Així, el Govern de Catalunya, a través del Departament 
de Treball, ha demanat la territorialització completa 
del fons de la formació contínua, a través de diferents 
vies: 

– La interposició de recurs d’inconstitucionalitat envers 
el Reial decret 395/2007, de 23 de març.

– El posicionament de Catalunya a les successives 
Conferències Sectorials i reunions de directors gene-
rals d’ocupació al SPEE, en què s’insisteix en la terri-
torialització del fons de la formació contínua (l’última 
conferència sectorial, va tenir lloc el passat 14 de gener, 
i també es realitzen en altres aforaments com per exem-
ple la reunió de directors generals de CCAA el passat 
26 de gener).

– Les propostes alternatives que s’han presentat des de 
Catalunya, per exemple envers l’ordre d’oferta estatal.

D’altra banda, en relació amb el compliment de les me-
sures que l’Acord estratègic per a la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana estableix, en el sí del Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball s’està treballant 
en diferents àmbits: 

1. El Govern ha aprovat el programa Interdepartamental 
de la Generalitat de Catalunya per a la integració de la 
formació professional a Catalunya (GOV/205/2008, de 
2 de desembre DOGC 5283 de 22.10.2008).

2. S’ha constituït el grup de treball que està elaborant 
l’ordre de creació del Consell Rector de la xarxa FP-
CAT.

3. Atesa la conjuntura actual, per tal de donar resposta 
a les necessitats concretes del mercat de treball, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya ha optat per diversificar 
l’oferta formativa per fer-la més accessible i ajustada a 
les competències professionals dels treballadors/es. Per 
a assolir-ho, l’11 de març es va publicar en el DOGC 
núm. 5536 l’ordre TRE/84/2009 de convocatòria de 
subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professio-
nals prioritàries per a l’any 2009.

4. S’ha concentrat la formació en aquells sectors que 
millor garanteixin la millora de l’ocupabilitat de la ciu-
tadania i s’ha prioritzat les especialitats vinculades a 
sectors en creixement o emergència d’ocupació. Aquesta 
actuació dóna resposta de forma directa als requeri-
ments de l’Acord estratègic.

Finalment, la manera de treballar les Polítiques d’Ocu-
pació és sempre des de la concertació i el diàleg social, 
així doncs, es continuaran fent reunions amb els agents 
socials per tal de plantejar una nova manera de fer i 
desenvolupar la formació contínua a Catalunya i la for-
mació per l’ocupació en general, per així contribuir a la 
millor preparació dels treballadors/ores en benefici del 
manteniment i la millora de la seva ocupabilitat.

Barcelona, 24 de març de 2009

Maria del Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
336/VIII,	sobre	l’adopció	de	mesures	re-
latives	a	les	necessitats	de	les	persones	
afectades	de	malalties	rares
Tram. 290-00292/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52372 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Núm. de resolució: 290-00292/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 336/VIII, 
sobre l’adopció de mesures relatives a les necessitats de 
les persones afectades de malalties rares

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 336/VIII sobre l’adopció de 
mesures relatives a les necessitats de les persones afec-
tades de malalties rares, respecte al seu compliment 
informem del següent: 

En els darrers anys el Departament de Salut ha dut a 
terme diverses iniciatives en l’àmbit de les malalties 
rares o minoritàries: 

– El projecte de Llei de Salut Pública. Recull la pre-
venció i protecció de la salut de la població davant els 
factors de risc en l’àmbit de les discapacitats derivades 
de les malalties poc prevalents.

– El Pla de Salut de Catalunya. Inclou les anomenades 
Malalties Neurològiques Minoritàries, amb l’objectiu 
de millorar-ne el coneixement, quant a freqüència, dis-
tribució territorial i necessitats que plantegen per afa-
vorir el diagnòstic i establir mesures de tractament i 
recursos.

– El Pla director sociosanitari. Estableix línies d’actu-
ació en l’atenció a les Malalties Neurològiques Dege-
neratives (entre les que hi ha el grup de les malalties 
neurològiques minoritàries), amb l’objectiu de conser-
var i mantenir la independència i les competències de 
les persones afectades i millorar la qualitat de vida del 
malalt i del seu entorn. 

– El Programa d’avaluació, seguiment i finançament 
dels tractaments farmacològics d’alta complexitat. Té 
per finalitat la millora dels resultats en salut i l’ús ra-
cional d’aquests tractaments, tot garantint-ne l’equitat 
d’accés i la sostenibilitat. Els tractaments farmacològics 
d’alta complexitat inclouen, entre d’altres, les teràpies 
farmacològiques orfes indicades en patologies de molt 
baixa prevalença.

– Diversos estudis en l’àmbit de les malalties minorità-
ries, encarregats i finançats pel Departament de Salut, 
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duts a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
a través de la Càtedra de Recerca Qualitativa UAB-
IES-FdR.

En aquest context, el proppassat 1 d’octubre, el Consell 
de Direcció del CatSalut va aprovar el projecte d’Or-
dre de regulació de la Comissió assessora en malalties 
minoritàries (en tràmit de publicació), com una acció 
global a Catalunya en torn les malalties minoritàries, 
que compti amb la participació de tots els agents im-
plicats i que potenciï la implementació de polítiques de 
salut específiques en aquest àmbit.

Aquesta Comissió té la missió d’establir les línies de 
col·laboració entre el Departament de Salut, els pro-
fessionals i les associacions de pacients i familiars, per 
a la promoció d’iniciatives, programes i mesures que 
comportin una millora en la prevenció, el diagnòstic, el 
tractament i la qualitat de vida dels pacients que patei-
xen aquestes malalties.

La missió i funcions d’aquesta Comissió donen respos-
ta a les mesures i línies d’actuació instades al Govern 
en la Resolució 336/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures relatives a les necessitats 
de les persones afectades de malalties rares. La pròpia 
Comissió assessora vetllarà pel seguiment i avaluació 
de les actuacions que es proposi implantar.

Són funcions de la Comissió: 

a. Assessorar en matèria de formació dels diferents 
agents i promoure la difusió de la informació en ma-
tèria de malalties minoritàries, a fi de millorar-ne la 
percepció social.

b. Recomanar les mesures que considerin oportunes, 
per a la millora dels serveis i les actuacions en matèria 
de malalties minoritàries; tant pel que fa al diagnòstic 
precoç com a l’establiment, en el seu cas, d’una xarxa de 
centres de referència, amb serveis, unitats o professionals 
experts que puguin garantir un seguiment i un accés a les 
intervencions sanitàries i terapèutiques que precisi el col-
lectiu de persones afectades per malalties minoritàries.

c. Proposar mesures que permetin l’establiment de re-
gistres de Malalties Minoritàries, amb l’objectiu de fer-
ne un seguiment epidemiològic, disposar d’un millor 
coneixement de la història natural de la malaltia, detec-
tar les necessitats d’aquest col·lectiu i avaluar l’impacte 
de les intervencions de salut.

d. Proposar intervencions, dins el marc de l’atenció 
domiciliària i la rehabilitació, per a la millora de la 
qualitat de vida les persones que pateixin una malaltia 
minoritària. 

e. Proposar actuacions per potenciar la coordinació en-
tre els diferents nivells assistencials i afavorir la coo-
peració entre tots els agents implicats, incloent-hi altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya, les orga-
nitzacions de malalties minoritàries, els professionals, 
la indústria del medicament i dels productes sanitaris i 
el sector de la recerca.

f. Proposar mesures que afavoreixin les iniciatives de 
finançament existents i que s’ajustin als programes que 
es proposin desenvolupar en aquest àmbit.

g. Totes aquelles altres funcions que se li encomanin 
per part del Departament de Salut o el Servei Català 
de la Salut.

Quant a la composició, s’ha tingut en compte la partici-
pació i col·laboració de tots els agents implicats: asso-
ciacions de pacients i familiars, professionals sanitaris, 
experts en la matèria i administració sanitària.

El proppassat dia 9 de febrer es va realitzar la primera 
reunió, a l’espera de la constitució oficial, per avançar 
en treballar i identificar les línies de treball prioritàries 
a endegar. En aquesta reunió es van proposar les actu-
acions següents: 

– Elaborar un model d’atenció que garanteixi l’accés i 
atenció dels afectats i familiars.

– Llistat de totes les malalties amb informació clara per 
als professionals de l’Atenció Primària

– Llistat d’experts (mapa de recursos assistencials)

– Llistat d’unitats de recerca

– Llistat d’unitats de diagnòstic molecular i genètic

– Designació de centres de referència

– Formació per als metges de família. Guies clíniques

– Elaborar uns criteris de valoració de discapacitat

– Tractaments pal·liatius (especialment l’atenció domi-
ciliària)

– Registres

– Coordinació, a nivell local, estatal i europeu

– Donar visibilitat al mapa d’Associacions de Catalunya 
(ja disponible, com a resultat de l’estudi encarregat pel 
CatSalut, l’any 2008, a la Càtedra de Recerca Qualita-
tiva de la Fundació Doctor Robert).

D’aquestes propostes, es va considerar com a priori-
tàries: disposar d’un mapa de recursos, i d’un model 
d’atenció. En aquest sentit es va acordar que a la prope-
ra reunió es presentarà un primer esborrany de model 
d’atenció i un cronograma temporal de la resta d’actu-
acions proposades.

Actualment el Servei Català de la Salut està treballant 
en l’elaboració del mapa de recursos i del model d’aten-
ció.

Barcelona, 23 de març de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 532).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 31.03.2009 
(DSPC-C 532).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	gerent	o	
de	la	gerent	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	del	Centre	d’Inicia-
tives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01154/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	d’Il·lustres	Col-
legis	d’Advocats	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	del	
Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01155/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01156/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01157/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Candidatura	Autòno-
ma	de	Treballadors	i	Treballadores	de	
l’Administració	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	regulació	del	
Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01158/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Central	Sindical	Inde-
pendent	i	de	Funcionaris	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	regu-
lació	del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Re-
inserció
Tram. 352-01159/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Fundació	IReS	-	Insti-
tut	de	Reinserció	Social	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01160/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Foment	del	Treball	Na-
cional	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	a	
la	Reinserció
Tram. 352-01161/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Pimec	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01162/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	General	de	
Cambres	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01163/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 
26.03.2009 (DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Empre-
saris	de	la	Petita	i	Mitjana	Empresa	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01164/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’Adolf	Ca-
bruja,	gerent	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	del	Centre	d’Inicia-
tives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01179/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	de	Fran-
cesc	Albiol,	membre	de	la	Fundació	En-
grunes,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01180/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01181/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01182/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Empreses	
d’Inserció	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01183/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	per	al	Fo-
ment	de	les	Mesures	Alternatives	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	
del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Rein-
serció
Tram. 352-01184/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Empre-
saris	de	la	Petita	i	Mitjana	Empresa	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 352-01185/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Pimec	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01186/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	d’Empreses	
d’Inserció	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 352-01187/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Pro-
fessionals	en	Salut	Mental	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01188/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	dels	centres	de	salut	men-
tal	d’adults	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01189/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Fòrum	Salut	Mental	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01190/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	d’ADEMM	Usuaris	de	Salut	Mental	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01191/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	
d’Advocats	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01192/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	de	Notaris	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01193/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	dels	Col·legis	
de	Procuradors	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01194/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	Oficial	de	Di-
plomats	en	Treball	Social	i	Assistents	
Socials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01195/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	degà	
de	la	Facultat	de	Dret	de	la	Universitat	
Pompeu	Fabra	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	
Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	fa-
mília
Tram. 352-01196/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	degà	de	
la	Facultat	de	Dret	de	la	Universitat	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01197/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	la	dega-
na	de	la	Facultat	de	Dret	de	la	Universi-
tat	Autònoma	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01198/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	l’Empresa	Familiar	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01199/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	General	de	
Cambres	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01200/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Famíli-
es	Monoparentals	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01201/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Coordinadora	Catalana	d’En-
titats	Tutelars	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01202/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secció	de	Família	i	
Menors	de	la	Fiscalia	Provincial	de	Bar-
celona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01203/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Societat	Catalana	
d’Advocats	de	Família	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01204/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01205/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Cus-
tòdia	Compartida	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 352-01206/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52176).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	la	dega-
na	del	Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01207/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	degà	o	
degana	del	Consell	de	Col·legis	d’Advo-
cats	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 352-01208/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	del	degà	o	
degana	del	Col·legi	de	Notaris	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01209/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Raúl	
Sánchez	Flores,	director	de	l’Institut	
d’Estudis	Superiors	de	la	Família,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01210/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jorge	
Buxadé	Villalba,	advocat	de	l’Estat	i	pre-
sident	del	Fòrum	Català	de	la	Família,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01211/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Silva	Sánchez,	catedràtic	de	dret	penal	
de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01212/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Silva	Sánchez,	advocat	de	l’Estat	i	presi-
dent	de	Juristes	Cristians	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01213/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Liberto	
Senderos,	president	de	l’Institut	de	Polí-
tica	Familiar	a	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01214/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52222).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	de	Familiars	de	Malalts	
Mentals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01215/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52337).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Pares	
de	Família	Separats	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01216/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Asociación	de	Hijos	de	
Padres	Separados	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01217/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’associació	Dones	per	
la	Igualtat	i	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01218/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’associació	Abuel@s	
por	la	Custodia	Compartida	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01219/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	les	Associacions	Cata-
lanes	per	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01220/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01221/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Famílies	
Acollidores	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01222/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Elisabet	
Vendrell	Aubach,	presidenta	de	l’As-
sociació	de	Famílies	Lesbianes	i	Gais,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01223/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
Pro	Persones	amb	Discapacitat	Intel-
lectual	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01224/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Professionals	de	Salut	Mental	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01225/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.



6 d’abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 439

74

INFORMACIÓ

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	de	Familiars	de	Malalts	
Mentals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01226/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Ademm	Usuaris	de	Sa-
lut	Mental	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01227/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Fòrum	d’Iniciatives	en	
Assistència	i	Gestió	de	Salut	Mental	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01228/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Salut	i	Fa-
mília	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01229/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Coordina-
dora	Catalana	d’Entitats	Tutelars	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	se-
gon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	
a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01230/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Progres-
sista	per	a	la	Defensa	del	Menor	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01231/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Dones	
Juristes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01232/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Ernes-
ta	Sánchez,	presidenta	de	l’Associació	
Institut	Genus,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	
Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	fa-
mília
Tram. 352-01233/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Vidal	Teixidó,	advocat	i	mediador,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01234/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Rubio	Bonet,	president	de	la	Secció	de	
Dret	Matrimonial	i	de	Família	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01235/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Lídia	
Condal	i	Invernón,	degana	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Granollers,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01236/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	de	Notaris	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01237/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secció	de	Psicologia	
de	la	Intervenció	Social	del	Col·legi	Ofi-
cial	de	Psicòlegs	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01238/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Secretariat	de	la	Dona	
de	Comissions	Obreres	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01239/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secretaria	de	Políti-
ques	de	Dona	i	Igualtat	de	la	Unió	Ge-
neral	de	Treballadors	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01240/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Famílies	Monoparentals	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01241/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Comissió	de	la	In-
fància	de	Justícia	i	Pau	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01242/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Marta	
Florensa,	en	representació	del	Servei	
d’Assessorament	Tècnic	en	l’Àmbit	de	
la	Família,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01243/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Egea,	catedràtic	de	dret	civil	de	la	Uni-
versitat	Pompeu	Fabra,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01244/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Francis-
co	Rivero,	catedràtic	de	dret	civil	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01245/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Ribot,	professor	titular	de	dret	civil	de	
la	Universitat	de	Girona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01246/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Juan	
Luis	Linares,	director	de	l’Escola	de	Te-
ràpia	Familiar	de	l’Hospital	de	la	Santa	
Creu	i	Sant	Pau,	de	Barcelona,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01247/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Connie	
Capdevila	Murphy,	psicòloga	de	l’Ins-
titut	Ackerman	per	la	Família,	de	Nova	
York,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01248/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Núria	
Calderer	i	Pérez,	psicòloga	i	mediado-
ra,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	lli-
bre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01249/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	la	secre-
tària	de	Polítiques	Familiars	i	Drets	de	
la	Ciutadania	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01250/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	l’adjunt	
al	Síndic	de	Greuges	per	a	la	Defensa	
dels	Drets	dels	Infants	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01251/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	la	síndi-
ca	de	greuges	de	l’Ajuntament	de	Bar-
celona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01252/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Teresa	
Moratalla,	presidenta	de	la	Societat	Ca-
talana	de	Teràpia	Familiar,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01253/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Enric	An-
glada	i	Fors,	magistrat	del	Tribunal	Su-
perior	de	Justícia	de	Catalunya,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01254/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	Català	de	l’Aco-
lliment	i	de	l’Adopció	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01255/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
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na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Ajuda	a	
l’Adoptat	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01256/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Marta	
Galligó,	presidenta	de	l’Associació	Par-
lament,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01257/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52523).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Comitè	d’Ètica	Assistencial	
de	la	Fundació	Congrés	Català	de	Salut	
Mental	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01258/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Coordinadora	de	Centres	
de	Salut	Mental	-	Adults	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01259/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Fòrum	d’Iniciatives	en	As-
sistència	i	Gestió	de	Salut	Mental	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01260/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Ademm	-	Usuaris	de	Salut	
Mental	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01261/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	en	Salut	Mental	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01262/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As-
sociacions	de	Familiars	de	Malalts	Men-
tals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01263/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Salut	Mental	Sabadell	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01265/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	Pro	
Persones	amb	Discapacitat	Intel·lectual	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01266/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Coordinadora	Tutelar	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01267/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Famílies	
Acollidores	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01268/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’associació	Abuel@s	por	
la	Custodia	Compartida	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01269/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Pares	de	
Família	Separats	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01270/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01271/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Dones	per	
la	Igualtat	i	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01272/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	d’Associaci-
ons	Catalanes	per	la	Igualtat	i	la	Custò-
dia	Compartida	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	
Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	fa-
mília
Tram. 352-01273/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Dones	Juristes	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01274/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Magda	
Oranich,	advocada,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01275/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Clara	
Orpinell	Sala,	advocada,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01276/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Avel·lina	
Rucosa	Escudé,	advocada,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01277/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	María	
José	Varela,	advocada,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01278/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Ramón	
Tamborero	del	Pino,	president	de	la	So-
cietat	Catalana	d’Advocats	de	Família,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01279/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Comissió	de	Dones	
Advocades	del	Col·legi	d’Advocats	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01280/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Sílvia	
Giménez-Salinas	Colomer,	degana	del	
Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona	i	pre-
sidenta	del	Consell	de	Col·legis	d’Advo-
cats	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01281/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 31.03.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Quer	i	Bosch,	alcalde	de	Crespià	(Pla	
de	l’Estany)	i	president	de	l’Associació	
de	Municipis	MAT,	davant	la	Comissió	
d’Economia,	Finances	i	Pressupost	per-
què	exposi	la	seva	posició	sobre	la	línia	
de	400	kV	i	la	necessitat	de	soterrar-la
Tram. 356-00433/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	Catala-
na	del	Transport	davant	la	Comissió	de	
Política	Territorial	perquè	informi	sobre	
la	situació	del	sector	del	transport	per	
carretera
Tram. 356-00442/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 52524).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 26.03.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	col·lectiu	Papàs	de	
l’Àlex	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	perquè	presenti	l’entitat	i	
n’expliqui	els	objectius
Tram. 356-00443/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 52117).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 01.04.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Cambra	de	Comerç	de	
Girona	i	del	Col·legi	d’Enginyers	In-
dustrials	de	Catalunya,	i	de	Ramon	
Folch,	di	rector	general	d’Estudi	Ra-
mon	Folch,	davant	la	Comissió	d’Eco-
nomia,	Finances	i	Pressupost	perquè	
exposin	llurs	consideracions	amb	re-
lació	a	la	construcció	de	la	línia	elèc-
trica	de	molt	alta	tensió
Tram. 356-00451/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 52556).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 27.03.2009.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Municipis	
MAT	davant	la	Comissió	d’Economia,	Fi-
nances	i	Pressupost	perquè	exposin	llur	
posició	sobre	la	línia	de	400	kV
Tram. 356-00455/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52588).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 27.03.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	d’Iniciatives	Locals	
per	al	Medi	Ambient	davant	la	Comissió	
d’Economia,	Finances	i	Pressupost	per-
què	exposin	llur	posició	sobre	la	línia	
de	400	kV
Tram. 356-00456/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52588).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 27.03.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
31.03.2009 (DSPC-C 532).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	d’Adolf	Cabruja,	gerent	
del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Reinser-
ció,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	re-
gulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	
Reinserció
Tram. 353-00493/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	a	
la	Reinserció
Tram. 353-00494/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	d’una	representació	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	
del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Rein-
serció
Tram. 353-00495/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	d’una	representació	de	
Pimec	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	a	
la	Reinserció
Tram. 353-00496/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Empresaris	de	la	Petita	i	
Mitjana	Empresa	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	del	
Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 353-00497/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	de	Francesc	Albiol,	
membre	de	la	Fundació	Engrunes,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	
del	Centre	d’Iniciatives	per	a	la	Rein-
serció
Tram. 353-00498/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).
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Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Empreses	d’Inserció	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	del	Centre	d’Iniciatives	per	
a	la	Reinserció
Tram. 353-00499/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	per	al	Foment	de	les	Mesu-
res	Alternatives	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	del	Centre	d’Inicia-
tives	per	a	la	Reinserció
Tram. 353-00500/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 35, tinguda el dia 26.03.2009 
(DSPC-C 530).

Compareixença	de	Xavier	Quer	i	Bosch,	
alcalde	de	Crespià	(Pla	de	l’Estany)	i	
president	de	l’Associació	de	Municipis	
MAT,	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	exposi	la	
seva	posició	sobre	la	línia	de	400	kV	i	la	
necessitat	de	soterrar-la
Tram. 357-00281/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Compareixença	de	representants	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Girona	i	del	Col-
legi	d’Enginyers	Industrials	de	Catalu-
nya,	i	de	Ramon	Folch,	director	general	
d’Estudi	Ramon	Folch,	davant	la	Comis-
sió	d’Economia,	Finances	i	Pressupost	
perquè	exposin	llurs	consideracions	
amb	relació	a	la	construcció	de	la	línia	
elèctrica	de	molt	alta	tensió
Tram. 357-00282/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Municipis	MAT	davant	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	perquè	exposin	llur	posició	so-
bre	la	línia	de	400	kV
Tram. 357-00283/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	d’Iniciatives	Locals	per	al	Me-
di	Ambient	davant	la	Comissió	d’Eco-
nomia,	Finances	i	Pressupost	perquè	
exposin	llur	posició	sobre	la	línia	de	
400	kV
Tram. 357-00284/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 30, tinguda el dia 31.03.2009 (DSPC-C 531).
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4.70.05.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Relació	de	finques	subjectes	a	cens	em-
fitèutic	adquirides	pel	Servei	Català	de	
la	Salut	el	2008
Tram. 334-00092/08

Presentació
Director del Servei Català de la Salut
Reg. 52549 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.03.2009

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual 
President del Parlament de Catalunya

Molt honorable senyor,

D’acord amb l’article 13.4 de l’article 15 del Decret Le-
gislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, us informem les finques que durant l’exercici 
2008 van ser adquirides pel Servei Català de la Salut, 
mitjançant la seva vinculació al pagament d’una pres-
tació periòdica de les modalitats regulades pel dret de 
cens en la legislació civil catalana.

Centre de Salut Can Bou

Avinguda Ciutat de Màlaga, núm. 18-22, de Castell-
defels.

Registre de la Propietat 4 de l’Hospitalet de Llobregat. 
Secció Castelldefels Finca 32167 

Locals per a la ubicació de l’Hospital de Proximitat de 
Granollers

Carrer de Girona, núm. 9, de Granollers

Registre de la Propietat de Granollers 1: Finques: 16112, 
16113, 16114, 16115 i 16116, de Granollers 

Atentament,

Josep Maria Sabaté i Guasch
Director del Servei català de la Salut

Barcelona, 17 de març de 2009

Acord	del	Govern	pel	qual	s’autoritza	
Sanejament	Energia,	SA,	a	votar	favo-
rablement	la	dissolució	i	la	liquidació	
de	Montornès	Tractament	Tèrmic	Efici-
ent,	SA
Tram. 334-00093/08

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 52551 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Em plau trametre-us certificat de l’acord adoptat en la 
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia d’avui, pel qual s’aprova la proposta d’acord 
pel qual s’autoritza l’empresa pública Sanejament Ener-
gia, SA a votar favorablement la dissolució i liquidació 
de l’empresa Montornès Tractament Tèrmic Eficient, 
SA, així com el text de l’acord.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet Rull
La secretària del Govern

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova la proposta d’acord pel qual s’autoritza l’em-
presa pública Sanejament Energia, SA a votar favorable-
ment la dissolució i liquidació de l’empresa Montornès 
Tractament Tèrmic Eficient, SA.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de març de dos 
mil nou.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet Rull
La secretària del Govern

aCord 

de 24 de març de 2009, pel qual s’autoritza l’empresa 
públiCa saneJament energia, sa a votar favorable-
ment la dissoluCió i liquidaCió de l’empresa montornès 
traCtament tèrmiC efiCient, sa

Per tal de dur a terme els objectius socials de l’empresa 
pública Sanejament Energia, SA (SAENSA), aquesta 
empresa vol impulsar la creació de societats anònimes 
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Acord	del	Govern	pel	qual	s’autoritza	
Sanejament	Energia,	SA,	a	votar	favora-
blement	la	dissolució	i	la	liquidació	d’El	
Terri	Tractament	Tèrmic	Eficient,	SA
Tram. 334-00094/08

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 52552 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Em plau trametre-us certificat de l’Acord adoptat en la 
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia d’avui, pel qual s’aprova la proposta d’Acord 
pel qual s’autoritza l’empresa pública Sanejament Ener-
gia, SA a votar favorablement la dissolució i liquidació 
de l’empresa El Terri Tractament Tèrmic Eficient, SA, 
així com el text de l’Acord.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’Acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova la proposta d’Acord pel qual s’autoritza l’em-
presa pública Sanejament Energia, SA a votar favora-
blement la dissolució i liquidació de l’empresa El Terri 
Tractament Tèrmic Eficient, SA.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de març de dos 
mil nou.

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern

aCord

de 24 de març de 2009, pel qual s’autoritza l’empresa 
públiCa saneJament energia, sa a votar favorable-
ment la dissoluCió i liquidaCió de l’empresa el terri 
traCtament tèrmiC efiCient, sa

Per tal de dur a terme els objectius socials de l’empresa 
pública Sanejament Energia, SA (SAENSA), aquesta 
empresa vol impulsar la creació de societats anònimes 
per a la construcció i explotació de plantes de tracta-
ment eficient de fangs a les estacions depuradores d’ai-
gües residuals urbanes.

per a la construcció i explotació de plantes de tracta-
ment eficient de fangs a les estacions depuradores d’ai-
gües residuals urbanes.

La principal funció de SAENSA, com a empresa ins-
trumental participada a parts iguals per l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), és dur a terme inversions de millora d’eficiència 
energètica en base a plantes de tractament tèrmic efici-
ent de fangs en les estacions depuradores d’aigües resi-
duals detectades a través del Programa de Tractament 
de Fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) de Catalunya, on està prevista la disminució 
del volum de fangs produïts abans de l’abocament o la 
utilització en altres finalitats i l’aprofitament de biogàs, 
raó per la qual és de gran interès incloure tecnologies 
per a disminuir els costos d’assecatge de fangs.

SAENSA disposa d’una participació del 20 % en el capi-
tal de la societat Montornès Tractament Tèrmic Eficient, 
SA, segons acord adoptat pel Govern en sessió de data 4 
de febrer de 1998. L’objecte de la societat consisteix en 
la construcció i explotació durant 15 anys d’una planta 
de tractament eficient de fangs de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Montornès, segons el procediment 
de concurs restringit que la Junta de Sanejament va re-
soldre en data 11 de febrer de 1997.

Des del seu inici, l’explotació d’aquesta planta no ha 
produït els resultats esperats, ni des del punt de vista 
econòmic ni des del punt de vista tècnic, per la qual cosa 
ha estat precís efectuar diverses operacions de reducció 
i ampliació de capital per tal de restablir l’equilibri pa-
trimonial i financer de la societat. Tot i això, el projecte 
ha resultat finalment inviable, per la qual cosa l’ACA ha 
resolt el contracte de concessió d’obra pública i gestió de 
servei públic pel tractament tèrmic eficient dels fangs a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Montornès.

Així, Montornès Tractament Tèrmic Eficient, SA no 
pot dur a terme l’activitat que constitueix el seu objecte 
social, per la qual cosa escau procedir a dissoldre i li-
quidar la societat, d’acord amb el que disposa l’article 
260.1.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 
de desembre.

Per tot això, i d’acord amb allò establert a l’article 36 
del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-
tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, a proposta del 
conseller d’Economia i Finances, el Govern, acorda: 

1. Autoritzar els representants de l’empresa pública Sa-
nejament Energia, SA (SAENSA) en els òrgans de la 
societat Montornès Tractament Tèrmic Eficient, SA a 
votar favorablement la dissolució i liquidació de l’em-
presa.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-
ne compte al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern
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Acord	del	Govern	pel	qual	s’autoritza	
Sanejament	Energia,	SA,	a	votar	favo-
rablement	la	dissolució	i	la	liquidació	
de	Sabadell	Tractament	Tèrmic	Efici-
ent,	SA
Tram. 334-00095/08

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 52553 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 31.03.2009

a la mesa del parlament

Em plau trametre-us certificat de l’acord adoptat en la 
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia d’avui, pel qual s’aprova la proposta d’acord 
pel qual s’autoritza l’empresa pública Sanejament Ener-
gia, SA a votar favorablement la dissolució i liquidació 
de l’empresa Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA, 
així com el text de l’acord.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova la proposta d’acord pel qual s’autoritza l’em-
presa pública Sanejament Energia, SA a votar favora-
blement la dissolució i liquidació de l’empresa Sabadell 
Tractament Tèrmic Eficient, SA.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de març de dos 
mil nou.

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern

aCord 

de 24 de març de 2009, pel qual s’autoritza l’empresa 
públiCa saneJament energia, sa a votar favorable-
ment la dissoluCió i liquidaCió de l’empresa sabadell 
traCtament tèrmiC efiCient, sa

Per tal de dur a terme els objectius socials de l’empresa 
pública Sanejament Energia, SA (SAENSA), aquesta 
empresa vol impulsar la creació de societats anònimes 
per a la construcció i explotació de plantes de tracta-

La principal funció de SAENSA, com a empresa ins-
trumental participada a parts iguals per l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), és dur a terme inversions de millora d’eficiència 
energètica en base a plantes de tractament tèrmic efici-
ent de fangs en les estacions depuradores d’aigües resi-
duals detectades a través del Programa de Tractament 
de Fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) de Catalunya, on està prevista la disminució 
del volum de fangs produïts abans de l’abocament o la 
utilització en altres finalitats i l’aprofitament de biogàs, 
raó per la qual és de gran interès incloure tecnologies 
per a disminuir els costos d’assecatge de fangs.

SAENSA disposa d’una participació del 20 % en el ca-
pital de la societat El Terri Tractament Tèrmic Eficient, 
SA, segons Acord adoptat pel Govern en sessió de data 
4 de febrer de 1998. L’objecte de la societat consisteix en 
la construcció i explotació durant 15 anys d’una planta 
de tractament eficient de fangs de l’estació depuradora 
d’aigües residuals Cornellà de Terri, segons el procedi-
ment de concurs restringit que la Junta de Sanejament 
va resoldre en data 11 de febrer de 1997.

Des del seu inici, l’explotació d’aquesta planta no ha 
produït els resultats esperats, ni des del punt de vista 
econòmic ni des del punt de vista tècnic, per la qual 
cosa ha estat precís efectuar diverses operacions de re-
ducció i ampliació de capital per tal de restablir l’equi-
libri patrimonial i financer de la societat. Tot i això, el 
projecte ha resultat finalment inviable, per la qual cosa 
l’ACA ha resolt el contracte de concessió d’obra pública 
i gestió de servei públic pel tractament tèrmic eficient 
dels fangs a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Banyoles.

Així, El Terri Tractament Tèrmic Eficient, SA no pot 
dur a terme l’activitat que constitueix el seu objecte so-
cial, per la qual cosa escau procedir a dissoldre i liqui-
dar la societat.

Per tot això, i d’Acord amb allò establert a l’article 36 
del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-
tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, a proposta del 
conseller d’Economia i Finances, el Govern, Acorda: 

1. Autoritzar els representants de l’empresa pública Sa-
nejament Energia, SA (SAENSA) en els òrgans de la 
societat El Terri Tractament Tèrmic Eficient, SA a votar 
favorablement la dissolució i liquidació de l’empresa.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-
ne compte al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Diputats	interventors	per	al	període	
pressupostari	del	2009
Tram. 231-00004/08

Proposta al Ple

al ple del parlament

La Mesa ampliada, en sessió tinguda el dia 1 d’abril de 
2009, d’acord amb l’article 29.5 del Reglament, acorda 
de proposar al Ple la designació com a diputats inter-
ventors per al període pressupostari del 2009 el Sr. Jordi 
Turull i Negre, del G. P. de Convergència i Unió, el Sr. 
David Pérez Ibáñez, del G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, i el Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

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

Liquidació	del	pressupost	del	Parla-
ment	corresponent	al	2008	i	al	primer	
període	del	2008
Tram. 232-00008/08

Proposta al Ple

al ple del parlament

La Mesa ampliada, en sessió tinguda el dia 1 d’abril de 
2009, d’acord amb l’article 29.3.h) i 4 del Reglament, 
acorda de proposar al Ple la liquidació del pressupost 
del Parlament corresponent al 2008 i al primer període 
del 2008.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

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

ment eficient de fangs a les estacions depuradores d’ai-
gües residuals urbanes.

La principal funció de SAENSA, com a empresa ins-
trumental participada a parts iguals per l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), és dur a terme inversions de millora d’eficiència 
energètica en base a plantes de tractament tèrmic efici-
ent de fangs en les estacions depuradores d’aigües resi-
duals detectades a través del Programa de Tractament 
de Fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) de Catalunya, on està prevista la disminució 
del volum de fangs produïts abans de l’abocament o la 
utilització en altres finalitats i l’aprofitament de biogàs, 
raó per la qual és de gran interès incloure tecnologies 
per a disminuir els costos d’assecatge de fangs.

SAENSA disposa d’una participació del 20 % en el ca-
pital de la societat Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, 
SA, segons acord adoptat pel Govern en sessió de data 4 
de febrer de 1998. L’objecte de la societat consisteix en 
la construcció i explotació durant 15 anys d’una planta 
de tractament eficient de fangs de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Sabadell, segons el procediment 
de concurs restringit que la Junta de Sanejament va re-
soldre en data 11 de febrer de 1997.

Des del seu inici, l’explotació d’aquesta planta no ha 
produït els resultats esperats, ni des del punt de vista 
econòmic ni des del punt de vista tècnic, per la qual 
cosa ha estat precís efectuar una ampliació de capital i 
un refinançament del deute de la societat per tal de ga-
rantir-ne l’equilibri patrimonial i financer. Tot i això, el 
projecte ha resultat finalment inviable, per la qual cosa 
l’ACA ha resolt el contracte de concessió d’obra pública 
i gestió de servei públic pel tractament tèrmic eficient 
dels fangs a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Sabadell.

Així, Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA no pot 
dur a terme l’activitat que constitueix el seu objecte 
social, per la qual cosa escau procedir a dissoldre i li-
quidar la societat, d’acord amb el que disposa l’article 
260.1.3 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 
de desembre.

Per tot això, i d’acord amb allò establert a l’article 36 
del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-
tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, a proposta del 
conseller d’Economia i Finances, el Govern, acorda: 

1. Autoritzar els representants de l’empresa pública Sa-
nejament Energia, SA (SAENSA) en els òrgans de la so-
cietat Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA a votar 
favorablement la dissolució i liquidació de l’empresa.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-
ne compte al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 24 de març de 2009

Laia Bonet i Rull
Secretària del Govern
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	Tram. 352-01189/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Fòrum Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01190/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president d’ADEMM Usuaris de Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01191/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01192/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01193/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01194/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01195/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01196/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01197/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01198/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01199/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01200/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01201/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01202/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció de Família i Menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01203/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01204/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01205/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01206/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01207/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà o degana del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01208/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà o degana del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01209/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Raúl Sánchez Flores, director de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01210/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jorge Buxadé Villalba, advocat de l’Estat i president del Fòrum Català de la Família, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01211/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Silva Sánchez, catedràtic de dret penal de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01212/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Silva Sánchez, advocat de l’Estat i president de Juristes Cristians de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01213/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Liberto Senderos, president de l’Institut de Política Familiar a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01214/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01215/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Pares de Família Separats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01216/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación de Hijos de Padres Separados amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01217/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01218/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Abuel@s por la Custodia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01219/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les Associacions Catalanes per la Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01220/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01221/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01222/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Elisabet Vendrell Aubach, presidenta de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01223/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01224/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01225/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01226/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ademm Usuaris de Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01227/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió de Salut Mental a Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01228/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Salut i Família amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01229/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01230/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Progressista per a la Defensa del Menor amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01231/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Juristes amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01232/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ernesta Sánchez, presidenta de l’Associació Institut Genus, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01233/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Vidal Teixidó, advocat i mediador, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01234/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rubio Bonet, president de la Secció de Dret Matrimonial i de Família del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01235/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lídia Condal i Invernón, degana del Col·legi d’Advocats de Granollers, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01236/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01237/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció de Psicologia de la Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01238/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Secretariat de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01239/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria de Polítiques de Dona i Igualtat de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01240/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Famílies Monoparentals amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01241/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de la Infància de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01242/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Florensa, en representació del Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01243/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Egea, catedràtic de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01244/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francisco Rivero, catedràtic de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01245/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Ribot, professor titular de dret civil de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01246/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan Luis Linares, director de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01247/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Connie Capdevila Murphy, psicòloga de l’Institut Ackerman per la Família, de Nova York, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01248/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Calderer i Pérez, psicòloga i mediadora, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01249/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la secretària de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01250/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’adjunt al Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets dels Infants amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01251/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la síndica de greuges de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01252/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Teresa Moratalla, presidenta de la Societat Catalana de Teràpia Familiar, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01253/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Anglada i Fors, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01254/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01255/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Ajuda a l’Adoptat amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01256/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Galligó, presidenta de l’Associació Parlament, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01257/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Comitè d’Ètica Assistencial de la Fundació Congrés Català de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01258/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Coordinadora de Centres de Salut Mental - Adults de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01259/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01260/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Ademm - Usuaris de Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01261/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Professionals en Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01262/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01263/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Salut Mental Sabadell amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01265/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01266/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Coordinadora Tutelar amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01267/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01268/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’associació Abuel@s por la Custodia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01269/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Pares de Família Separats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01270/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01271/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01272/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions Catalanes per la Igualtat i la Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01273/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Dones Juristes amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01274/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Magda Oranich, advocada, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01275/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Clara Orpinell Sala, advocada, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01276/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Avel·lina Rucosa Escudé, advocada, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01277/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de María José Varela, advocada, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01278/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramón Tamborero del Pino, president de la Societat Catalana d’Advocats de Família, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01279/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01280/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas Colomer, degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona i presidenta del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 352-01281/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier Quer i Bosch, alcalde de Crespià (Pla de l’Estany) i president de l’Associació de Municipis MAT, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi la seva posició sobre la línia de 400 kV i la necessitat de soterrar-la
	Tram. 356-00433/08
	Acord sobre la sol·licitud
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